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هرامش 52 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 52

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 

هرامش 52 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

لوا فرح 

نادیهش يادخ  مان  هب 

.دـنک هزات  یـسفن  زییاپ ، کـنخ  هیاـس  رد  اـت  شغاد ؛ کـلپ  نیرخآ  راـظتنا  مشچ  دوب و  مرگ  لـصف  هاـگن  نیـسپاو  سرریت  رد  نیمز 
...و ناتخرد  ياه  گرب  يارب  دوشگ  شوغآ  نیمز ، دمآ و  ناتسبات  هقردب  هب  رویرهش » ، » ناهگان

زور ره  دیاب  هک  یتارطاخ  تسا ؛ تارطاخ  زا  راشرس  ام  بالقنا  میوقت  رد  رویرهش ، .تسناد  تعیبط  نوناق  اهنت  دیابن  ار  رویرهـش  اما 
.درپس یشومارف  یناگیاب  هب  دیابن  ار  نآ  رتفد  هک  یتارطاخ  درک ، رورم  ار  نآ 

دش خرس  هلاژ » نادیم   » رد هک  تسا  یتلم  نامیا  زبس  روعش  رویرهش ،

درک هایس »  » ار متس  هدماین  هدمآ و  ياهزور  همه  هن ! هک  اه  هعمج  همه  هک  تسا  يدیپس  ياه  لد  هدارا 

دندوشگ زاورپ  رپ  دندرپس و  قشع  هب  لد  هک  تسا  یمدرم  هسامح  هرطاخ  روآدای  رویرهش ، و  ... 

.تساه مشچ  تمارک  اه و  هداجس  شطع  ياه  بش  روآدای  رویرهش ،

.زیخ تداهش  ياه  تشد  روآدای  تسا ؛ زیرکاخ  هراپمخ و  رگنس و  هسامح و  رطخ ، نوخ و  ياهزور  روآدای 

وت میدـش  یکاخ  یکاخ  هک  ییازور  ریخ ! هب  ینوغارچ  ياه  بش  داـی  ریخ ! هب  ینوراـب  ياـهزور  نوا  داـی  دوب ! یبوخ  ياـهزور  هچ 
میدش یکالفا  ههبج  نیمز 
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میداد یم  نوج  مه  يارب  ازور  نوا  میداد  یم  نوراب  ورالد  ریوک  دوب  هدش  او  نوم  هتسب  شوگ  مشچ و  دوب  هدش  ایرد  هی  ّدق  نوملد 

! دوب یبوخ  ياهزور  هچ 

« تداهش ای  ترایز  ای   » ياهزور هسامح ، قشع و  ياهزور 

.دندرک یم  رورم  ار  سابع »  » تریغ تارط  اخ  اه ، تسد  داد و  یم  کشم  يوب  بآ ، ياه  همقمق  هک  ییاهزور 

دندوب رهاظم » نب  بیبح   » ام ياه  گرزبردپ  هک  ییاهزور 

« دندیمهف  » ار البرک  ام ، ياه  هلاس  هدزیس »  » یتح هک  ییاهزور 

: دندز یم  دایرف  ادصکی  دندوب و  مه  هیبش  اه  همان  تیصو  همه  هک  ییاهزور 

« دنامب ماما  هار  ات  میور  یم  ام  »

.دنراد ار  شا  يرادیاپ  هغدغد  موق ، هدرک  رفس  نادرم  هک  يا  هلیبق  میدنام و  ام  الاح  و  ... 

.دندرپس ام  هب  هک  يزبس  ثاریم  میدنام و  ام 

! دنامب نیمز  رب  قشع  هلیبق  نادرم  همان  تیصو  ادابم 

ریبدرس

ص:2
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ینامسآ ياه  همزمز 

هدازرفینخ یلع  / تباجتسا ناراب 

(1) تباجتسا ناراب 

هاشداپ نآ  نادیواج ؛ هدنیاپ  هدنز  نآ  تسین ؛ وا  زج  ییادخ  هک  تسا  ییادخ  هژیو  شیاتس ،

هب هک  تسخن  دزادرپن ؛ رْوَش  هب  شناگدـنب  زا  يا  هدـیرفآ  اب  دـنک و  تسار  اهراک  راک ] کمک  و   ] ریزو یب  هک  نآ  راکـشآ ؛ یقیقح 
هدنرآ دیدپ  هدننیرفآ و  اه و  نیمز  اه و  نامـسآ  نانـشور  هک  يراگدرورپ  .دنام  ياج  رب  شنیرفآ  يدوبان  زا  سپ  دیان و  رد  فصو 

هتسب تسد  راو و ] هدنب   ] اه نامسآ  سپ  .تفاکش  کین  يا  هویـش  هب  دیرفایب و   (2)« دیرگنب امش  هک  ینوتـس  یب   » ار اه  نآ  .تساهنآ 
رب نامحر   » .دمآرب دنلب  ياه  نامسآ  رب  نامراگدرورپ  سپس   (3) .تفای رارق  بآ  ریز  رب  شیاه  خیم  هب  نیمز  دنداتسیا و  شنامرف  هب 

.تسوا نآ  زا  تسا ، كاخ  لد  رد  ود و  نآ  هنایم  نیمز و  رد  اه و  نامسآ  رد  هچ  ره   (4) «. دش هریچ  شرع 

، ینک راوخ  هک  ار  نآ  .دیشک  ورف  دناوتن  سک  یشکرب ، هچ  نآ  دشکنرب و  سک  يریگورف ، هچ  نآ  ییادخ ! وت  هک  مهد  یم  یهاوگ 
سک يراد ، زاب  هچ  نآ  درادن و  زاب  سک  یهدب ، هچ  نآ  درادن ، راوخ  سک  يراد ، یمارگ  هک  ار  نآ  دراین و  وا  ِتشادـیمارگ  سک 

.دراین ندیشخب 

ص:3

ص 286. ق ، 1405 ه .  مق ، یضر ، تاراشتنا  یمعفک ،» حابصم   » یبدا همجرت  - - 1
هیآ 2. دعر ، هروس  هیآ 10 ؛ نامقل ، هروس  - - 2

.نامقل هروس  زا  مهد  هیآ  هب  هراشا  - - 3
هیآ 5. هط ، هروس  - - 4
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بش نابات و  دیشروخ  هن  يراومه و  نیمز  هن  دوب و  يا  هتخاس  نامسآ  هن  هک  يدوب  ماگنه  نآ  زا  تسین ! وت  زج  ییادخ  ییادخ و  وت 
يراشرـس هب  هک  يربا  هن  دزوب و  هک  يداب  هن  و  نابات ، هام  نادرگ و  هراتـس  راوتـسا و  هوک  ناشورخ و  يایرد  ناـشخرد و  زور  راـت و 

یـشتآ هن  دنک و  زاورپ  هک  يا  هدنرپ  هن  دشک و  سفن  هک  یناج  هن  دیوگ و  حیبست  هک  يدعر  هن  دشخردب و  هک  یقرب  هن  دزیر و  ورف 
.دوش ناور  هک  یبآ  هن  دشک و  هلعش  هک 

َربَا نآ  تسین ؛ وت  زج  ییادخ  هک  يادخ ، نآ  ییوت 

زا  ] تنامرف زغن و  تراتفگ  تسار و  تا  هدـعو  کیدزن و  تریبدـت  و  راذـگرثا ] و   ] رگراک تشناد  زوریپ و  تنامرف  .اناد  راگدـیرفآ 
تا شِهِد  رایسب و  تششخب  گرزب و  سب  تتشذگ  روانهپ و  ترهم  نیمزرـس ]  ] ینـشور و وت  یحو  ربهار و  تراتفگ ، داد و  يور ]

.تسا هناکریز  تریبدت  نارگ و  وت  دُرب  تسد  یمارگ و  تنامیپ  مه  هتخادرپ و  هتخاس و  تگرب  زاس و  راوتسا و  تا  هتشر  ناگیاش و 

ره ماـجرف  نمجنا ، ره  هب  رـضاح  هنوـگزار ،] نخـس  و   ] اوـجن ره  هب  هاـگآ  تیاکـش ، ره  هاگتـشگ  راـب  نـم ! -  راـگدرورپ  يا  وـت - 
، ناناوتان هانپ  ناسرت ، ره  شخب  ینمیا  نازیرگ ، ره  ژد  اون ، یب  دنمتـسم  ره  ياون  گرب و  نیگهودـنا ، ره  شیاشگ  هیاـم ] ، ] شهاوخ
وا زج  ییادـخ  هک  ام  راگدرورپ  نایناهج ؛ راگدرورپ  ْيادـخ  تسا  نیا  یناکین و  روای  ناـگدزمغ و  ياـشگ  مغ  ناتـسد ، یهت  جـنگ 

.تسین

.دنک يراز  وت  هاگرد  هب  دروآ و  هانپ  وت  هب  هک  نآ  نامیپ  مه  دنک و  هیکت  وت  رب  هک  یتسه ]  ] یسک نآ  رای  ینک و  تیافک  ار  ناگدنب 
شزرمآ وت  زا  هک  یـسک  ناهانگ  دیوج : يرای  وت  زا  هک  ینآ  رای  دنهاوخ ؛ ینمیا  يرادهگن و  وت ، زا  هک  یتسه  یناگدنب  ینمیا  هیام 

ناهاوخدایرف و سردایرف  نارتهم و  رتهم  نایاقآ و  ياقآ  ناگرزب و  گرزب  نارورـس و  رالاس  ناـشکندرگ و  ِرـس  .يزرماـیب  دـهاوخ ،
ْکبـس نارواد و  نیرتسگداد  نایانیب و  نیرتانیب  نایاونـش و  نیرتاونـش  ناگدنامرد و  يادـن  يوگ  خـساپ  ناگتـسبورف و  ِهد  شیاشگ 

وت یناگتسیاش ، سردایرف  نانمؤم و  شهاوخ  هدننک  اور  ناگدنزرمآ و  ِنیرتهب  نازرورهم و  نیرت  نابرهم  نارگرامـش و  ِنیرت  تسد 
.ینایناهج راگدرورپ  تسین و  وت  زج  ییادخ  ییادخ و 

ییوت راوخ ؛ يزور  منم  هد و  يزور  ییوت  هدـنب ؛ منم  راگدرورپ و  ییوت  رکاچ ؛ منم  رالاس و  ییوت  هدـیرفآ ؛ منم  راگدـیرفآ و  ییوت 
ییوت دنمزآ ؛ منم  هدنشخب و  ییوت  راتساوخ ؛ منم  هدنهد و 

منم هدـنزرمآ و  ییوت  تسدورف ؛ منم  اقآ و  ییوت  دنمتـسم ؛ منم  رگناوت و  ییوت  نوبز ؛ منم  دـنمجرا و  ییوت  ناوتاـن ؛ منم  دـنمورین و 
منم رابدرب و  ییوت  نادان ؛ منم  اناد و  ییوت  راک ؛ هنگ 
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مهد یم  یهاوگ  نم  .راتفرگ و  منم  سردایرف و  ییوت  و  راتفرگ ، منم  شخب و  تیفاـع  ییوت  وجرهم ؛ منم  زرورهم و  ییوت  راـکباتش ؛
.تسوت يوس  هب  همه  تشگزاب  و  قاط ، هناگی  نآ  تسین ؛ وت  زج  ییادخ  هک  ییادخ  نآ  ییوت  هک 

زا شوپ و  رد  میاه  بیع  زرمایب و  ار  مناهانگ  هک ] نآ  رگید   ] شکاپ و نادناخ  ملـسو و ] هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم   ] رب ادخ  دورد 
نایناهج راگدرورپ  يادـخ ، هژیو  شیاتـس  و  نانابرهم ! نیرت  ناـبرهم  يا  .ياـشگب  خارف  ِيزور  تمحر و  زا  يرد  میارب  شیوخ  دزن 

.گرزب يالاو  يادخ   [ ِددم  ] اب زج  تسین ، یناوت  شوت و  و  تسا ! یلیکو  وکین  سب و  ار  ام  يادخ ، تسا و 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / هنابش ياوجن 

زورفا شتآ  هد  يا  هنیس  یهلا 

! زوس همه  لد  نآ  و  یلد ؛ هنیس ، نآ  رد 

یلَع ِّوَق  ِّبَر  اـی  ِّبَر ، اـی  ِّبَر ، اـی  مسرب : هناقـشاع  ياـه  هظحل  ماـمت  هب  اـت  ما  هدرک  زاـغآ  وت  داـی  اـب  ار  ما  « هنابـش ياوجن   » مه زاـب  ... 
! تخانش دهاوخ  رتهب  ار  وت  دسرب ، اشامت  دوهش  هب  رگا  هک  ار ؛ مهاگن  تسخن ، یحِراوَج ؛ َِکتَمْدِخ 

! سب دننام و  یم  لد  رد  اهنت  راگدنام ، هدنز و  ریواصت  مامت  هک  ار ؛ ملد  سپس  و 

! مسرب یهاوخ  یم  وت  هچ  نآ  هب  ات  دنا ، هلیسو  نارگید 

! وت هب  یهتنم  ياه  هار  مامت  ياشامت  ناشکهک ، ياشامت  نامسآ ! ياشامت  زومایب ؛ اشامت  هب  ارم  هاگن  یهلا !

كرد هب  ات  نک ، تیانع  قشع  روش  ار  ملد  یهلا !

: وت شیاتس  تسا  نکمم  لد ، نابز  اب  اهنت  هک  دسرب ؛ فراعم  ینادواج 

؛(1) َنوُدِهَتْجُْملا ُهَّقَح  يِّدَُؤی  َنوُّداْعلا َو ال  ُهَءامْعَن  یصُْحی  َنُوِلئاْقلا َو ال  ُهَتَحْدِم  ُُغْلبَی  يذَّلا ال    ِ هّللُدْمَْحلَا

ریصب شملع  هدوبان  لاوحا  رب  »

ریبخ شفطل  هتفگان ، رارسا  هب 

تسین هدیشوپ  هرذ  کی  ملع ، وا  رب 

(2) تس یکی  شدزن  هب  ناهنپ  ادیپ و  هک 
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هبطخ 1. ص 32 ، یتشد ، دّمحم  هغالبلا ، جهن  - - 1
.همحرلا هیلع  يدعس  - - 2
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!؟ تفای دهاوخ  تسد  تفصو ، ياه  هنارک  یب  هب  نایب ، تغالب  نیمادک 

!؟ دنیشنب باسح  هب  ار  ترامش  یب  ياه  تمعن  دناوت  یم  یسک  هچ 

!؟ دیآرب ناسک  ِنایب  هدهع  زا  تشیاتس  ِیناوارف  یِک ،

!؟ دوب دهاوخ  وت  تافص  میظع  كرد  هب  رداق  ام  کچوک  نهذ  هنوگچ 

: دنا هتفگ  شناگتخومآ  فلا »  » اهنت هک  تخومآ ، ار  تمان  يابفلا »  » ناوت یم  هنوگچ 

! تسین یفاک  رحب ، بآ  ار ، وت  فصو  باتک  »

« دنرامشب هحفص  تشگنا و  رس  دننک  رت  هک 

! وت زا  همه  ما  یتسه  يا  نم ! يادخ 

ِلاـح هب  ینکن  میاـهر  لاـح  همه  رد  هک  تا  یتسه  ِتسه  هب  مسق  ار  وت  اـّما  مربب ؛ یتسه  ماـن  تروضح  رد  هک  منآ  زا  رتادـیپان  دوخ 
! دوخ

! دنراشرس وت  تایانع  زا  دنراد و  ینتسسُگان  يدنویپ  وت  ِنامسآ  اب  هک  ییاه  تسد  تمرح  هب 

، دـغج هایـس  يادـص  زج  هک  متـسه  هیبش  یناتـسروگ  هب  دـشابن ، تا  ینامـسآ  راونا  شبات  رگا  هک  مشوماخ ، هراتـس  نامه  نم  یهلا !
! تشاد دهاوخن  یمرحَم 

! نتشیوخ لصا  هب  منادرگزاب  یهلا !

ار مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  ییاج  هب  نادرگزاب 

! یتفریذپ اپ ، هنهرب 

! يدنادرگزاب نادنز  زا  ار  مالسلا  هیلع  فسوی  هک  ییاج  هب  نادرگزاب 

! يدنادرگزاب دورمن  شتآ  زا  ار  مالسلا  هیلع  لیلخ  هک  ییاج  هب  ندنادرگزاب 

! يدنادرگزاب یهام  لد  زا  ار  مالسلا  هیلع  سنوی  هک  ییاج  هب  نادرگزاب 

! نتشیوخ لصا  هب  ارم  نادرگزاب  ما ! هتشگ  میلست  تریدقت : هب  هتفگ و  ْکیَّبل » : » تا هدارا  هب  لزا  زا  هک  ییاج ، هب  نادرگزاب 

! مَدناوخ یم  شیوخ  ِیگلایپ  مه  هب  سفن ، نمیرها  دهاوخ و  یم  دوخ  يارب  يا  هدَرب » ، » ارم ایند  هک 
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! یهلا

! تسا هتفرگن  راگنز  یمامت  هب  زونه  يا ، هداهن  ما  هنیس  رد  وت  هک  ار  يا  هنییآ 

! نم يالوم  یهلا ،

...یِحناوَج ِهَمیزَْعلا  یلَع  ْدُدْشا  َو  یحِراوَج ؛ َِکتَمْدِخ  یلَع  ِّوَق  ِّبَر  ای  ِّبَر  ای  ِّبَر  ای 
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یفجن ناجرم  !/ ...وت زاب  و 

! ...وت زاب  .هدیمرآ و  سیلبا  شوغآ  رد  مشچ  هدش ، لد  هناخ  داسف ، قالتاب  هدروخ ، هرگ  تیصعم  نامسیر  هب  ياپ ،

...وت زاب  .وت و  دای  اب  هن  دپت ؛ یم  بلق  دنک ، یم  یشکرس  دوش و  یم  زارف  رس ، دهد ، یم  رس  هفازگ  دخرچ و  یم  نابز 

! يوخ تشز  ناسنا  راثن  ینک ، یم  ریقح  دوجوم  نیا  راثن  ار  تتّینامحر  وت ، زاب  و 

 - ما هدرک  زارد  تیوس  هب  ار  اه  تسد  ریوک  ما -  هداهن  كاخ  رب  ار  عّرضت  یناشیپ  ایادخ !

ما هدز  هنیپ  ار  ما  هتسکش  بلق  ما و  هتخود  وت  قفا  تمس  هب  ار  ما  ینافوت  نامشچ 

! یناِرب دوخ  هاگرد  زا  ارم  هک  يزور  دابم 

! يراپسب داب  هب  ارم  بر » ای  بر  ای   » ياهدایرف يریگرب و  ملد  زا  ار  تهاگن  هک  يزور  دابم 

.مدش یم  دوبان  دوبن ، وت  تیاده  غارچ  ینشور  رگا  مداهن و  مدق  ههار  یب  رد  راب  نارازه  ایادخ !

! روجنر یحور  مراد و  فیحن  یمسج  نم ، هک  هاکب ، ار  مناهانگ  تازاجم  یهلا !

؟ دراد ار  خزود  ياه  هنابز  بات  هنوگچ  دزوس ، یم  باتفآ  شبات  زا  مدوجو  هک  نونکا  یهلا !

ار قارف  گنرش  ات  مدرک ، هدنکآ  لاصو  دهش  زا  ار  لد  لصاو ؛ وت  تمارک  لضف و  هب  مدرک و  غراف  نایصع  توهرب  زا  ار  لد  ایادخ !
.دشونن

! ایادـخ .تسا  هدـنامن  يزیچ  تفگـش ، داعیم  زور  ات  ما و  هدومیپن  وت  هب  ندیـسر  يارب  هاتوک ، یتفاسم  زج  زونه ، هک  مهاـگآ  ادوبعم !
زا ُرپ  ما  هنیس  یهلا ! .مبای  هار  تیـصعم  دابآاجکان  هب  مراذگب و  مدق  دیدرت  يانگنت  رد  هک  هاوخن  مشیوخ ؛ نامرفان  سفن  گنچ  ریـسا 
يا هدـنب  ره  دزن  وت -  هاـگرد  هب  زج  ار -  هیرگ  قه  قه  مفاکـشب و  ار  هنیـس  هک  هاوخن  تسا ؛ قارف  درد و  زا  میاـه  ضغب  تسا و  غاد 

! منک نایامن 

.دوشن ناطیش  هاگ  ارچ  منامشچ ، منامن و  لدروک  ات  اشگب  تفرعم  يداو  رب  ار  مناگدید  ایادخ !

.مرگنب ترخآ  نشور  ياه  قفا  هب  ات  نک  میاهر  ایند  تملظ  یکیرات و  زا  اهلاراب !
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ینارماک دمحم  !/ مجاتحم وت  هب 

.ما هدوزفین  شیوخ  دوجو  رب  يزیچ  وت  رهم  زج  هک  ینادب  ات  ما ، هتشون  قشع  اب  ار  تمان  ما و  هتشرس  کشرس ، اب  ار  ملِگ  یهلا !

میاه تسد  قمع  رد  ار  رون  ياه  هشیر  ات  مراذگ  یم  وت  ینارون  حوضو  لباقم  رد  ار -  هنهرب  ياه  هدـیدفت  نیا  میاه -  تسد  یهلا !
.ینایورب نآ  رد  ار  ناراب  ياه  هخاش  یناودب و 

.راشرس نتفکش ، ِیتفگش  زا  مزیربل و  وت  اب  ِندوب  هنارت  زا  هک  مشوماخ  یبل  یهلا !

.هاگآ یمطالت  متفا ، یم  هار  هب  نوچ  موش و  یم  رس  هدیروش  ییایرد  متسیا ، یم  منک و  یم  گنرد  شیوخ  رد  هک  نامز  ره  یهلا !

.ناهنپ شیوخ  هانپ  رد  ما و  هدش  مگ  یکیرات  مکارت  رد  یهلا !

زاین یب  شیوخ  زا  نوچ  هک  ینادـب  ات  منک ، یم  زارد  وت  تمـس  هب  ار  میوپاکت  زا  راشرـس  ساسحا  ار و  میاـنمت  زا  زیربل  ياـه  تسد 
.مرت جاتحم  وت  هب  موش 

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / مرش هیامرس 

يدیلپ زا  شیوخ  نطاب  یگتساریپ  رهاظ و  یگتسارآ  هب  دنک ، یگرزب  رضحم  رد  روضح  مزع  هک  ره  نایکاخ ، زا  تمحر ! هاشداپ  يا 
رورـس ِتمایق  مدنب ، یم  تماق  وت  زامن  هب  هک  یناذا  گناب  ره  هب  وزرآ ! راگدرورپ  يا  .دراد  فرگـش  یتمارک  دنلب و  یتیانع  دیما  اه ،

.تنارک یب  شیاشخب  ِدیما  هب  تناسحا و  هلص  يوزرآ  رد  يدیپس ، هدجس و  رطِع و  هب  هتسارآ  مدنخبل ؛ و 

یمن سویأـم  نم  تمحر  زا  دومرف : دوخ  هچ ، يزاـس ؛ سویأـم  ار  يدـیما  اـت  ینآ  زا  رت  گرزب  وت ، هک  ما  هدینـش  رایـسب  وت  زا  یهلا !
.دنوش رفاک  ارم  هک  نانآ  رگم  دنوش ،
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َنوُِرفاْکلا ُمْوُْقلا  َِّالا    ِ هّللا ِحْوَر  ْنِم  ُسَْأیَی  ُهَّنِا ال  »

! تشگنزاب هتشهورف  دیما  هتشُک و  وزرآ  وت ، دنلب  تنطلس  زا  یلئاس ، چیه  هک  نآ  يا  یهلا !

يوزارت رد  هن ! هک  تلادع  يوزارت  هفک  رد  ات  مرادن  یحلاص  شیوخ ، هتنچ  رد  دهاکن ! تا ، هنارک  یب  هنازخ  زا  وت  ياطع  هک  نآ  يا 
« سامتلا  » سدـقم تأرج  هب  ارم  هچ  نآ  اّما  مزیگنارب ؛ ار  وت  ناسحا  مزیواـیب و  تنامـسآ  نماد  هب  نآ ، رب  هیکت  اـب  مراذـگ و  تتمحر 

تراجت نیا  دوس  هب  درک و  راچد 

« فارتعا  » هشوتهر دوب و  مرش »  » هیامرس تخاس ، راودیما 

يراک هنگ  زا  يرمع  هب  مدنمنایز  رگ  »

« مراد یگدنمرش  هیامرس  مفک  رد 

میارب يرذع  يدرک و  مامت  نم  رب  ار  ترهم  تجح  هک  مراد  رارقا  .ار  ناماد  هدولآ  هدنب  فارتعا  کنیا ، ونشب ؛ انیب ! ياونـش  يا  یهلا !
متـشاد و اور  يدـب  رایـسب  شیوـخ  رب  ریبدـت ، یب  سْفن  تراـسا  رد  ریـسا و  سوـه  ریجنز  رد  ِنم  نیا  منک ، یم  فارتـعا  .یتشاذـگن 
! ددـع یب  شتـشذگ  ناگدیـشخب  ّدـح و  یب  شرهم  ناشکهک  هک  نآ  يا  ییامرفب ، هچ  ره  اما  متـشادنپ ؛ کین  ار  اـه  يدـب  هتـسویپ ،

.راد مشچ  دنموزرآ و  تراصح ، یب  ِشیاشخب  هب  راودیما  ما ؛ هدمآ  نونکا 

ینارماک دمحم  / هدشمگ يانمت 

دایرف ار  شیوخ  زاین  يدنلب  ردـق  نآ  متـسیاب و  شیوخ  يور  هبور  متـسیرگ ، نآ  اب  هک  ییاه  مشچ  تشپ  هب  تشپ  مهاوخ  یم  یهلا !
.منیب یم  وت  رد  ار  ما  هدش  مگ  يانمت  هک  شزرل ، هب  اه  سوناف  هاتوک  فقس  دیآ و  شبنج  هب  اهداب  ِرک  شوگ  هک  منزب ،

یمیمـص هاـگن  هک  ناـس  نآ  مزرو ؛ یم  رهم  وت  هب  يراد و  تسود  ار  اـه  شیاـین  نیرت  شوماـخ  هک  ناـس  نآ  مراد ؛ تتـسود  یهلا !
.دندنب یم  لد  باتفآ  هب  اهرفولین ،

! ام راظتنا  همه  ییاهن  هطقن  يا  مراد ، یمرب  ماگ  وت  يوس  هب  هناقشاع  هناصلاخ و  ماهبا ، هطقن  نیرت  کچوک  یب  مراد ؛ تتسود  یهلا !

هب هتـسباو  نم  دوجو  مامت  هک  متفا  وت  ياپ  هب  مبلق ، هدزن  ياه  نابرـض  مامت  اب  ما و  هدـماین  ياـه  سَفَن  ماـمت  اـب  مراد ؛ تتـسود  یهلا !
.تسا وت  دوجو 

.ددنب یم  ار  وت  ینابرهم  شقن  نم  نابل  رب  هک  يا  هدماین  ياهدنخبل  مامت  اب  مراد ؛ تتسود  یهلا !
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.تشاد مهاوخ  تسود  رتشیب  ار  وت  هک  میوگب  ات  میآ ، یم  وت  يوس  هب  ناراب ، زا  رتزیرکی  هنارت و  زا  راشرس  یهلا !

شیوخ زا  زیربل  ارم  نک  دوخ  زا  رپ 

شیپ رد  تشاد  مهاوخ  تخس  یهار  هک 

.هدنکفارس منابیرگ و  رد  رس  ممهف ، یمن  هک  نیا  زا  یهلا !

! یهلا

هدـیدن و هطقن  نیرترود  هب  لاـب ، رد  لاـب  رون ، شیاـین و  میـسن  رد  اـت  مزیواـیب ، اـه  هرجنپ  هب  ار  دوخ  مزیخرب و  باوخ  زا  مهاوخ  یم 
.مریگ جوا  هدیسرن 

.دنونش یم  وت  زا  دنیوگ و  یم  وت  زا  هک  ینتسکش  ياه  نونکا  نیا  ینتسسگان و  ياه  گنهامه  نیا  رگنب ! نم  بلق  هب  یهلا !

دهاوخن يرآ » زج   » تفگ و دـهاوخن  هن »  » مسرپب هک  ره  زا  ار  وت  مان  یناشن و  سب ؛ دـنناد و  یم  اه  گنن  طقف  ارم  مان  یناشن و  یهلا !
.تفنش

، یسفن ره  اب  راو ، بادرم  هک  زیرب  نم  رد  ار  شیوخ  شخب  مارآ  یلالز  ما ، هدش  شکرـس  هک  ما  هدیـشک  رـس  ار  دوخ  ردق  نآ  یهلا !
.مور یم  ورف  شیوخ  راتفر  رد  یشزغل ، ره  اب  موش و  یم  نیشن  هت  شیوخ  یکیرات  رد 

ییوگوم ماهلا  تباجا / ياه  غاب  هچوک  رد 

ِرتچ ریز  رد  هتـسهآ  ار  دوخ  یتشپ  هلوک  میـسن ، دراد و  هنیرید  یتفلا  ایقایقا  اـب  باـتهام ، هک  كاـنزار  بش  همین  نیا  رد  اراـگدرورپ !
اب نارب و  میوک  زا  ار  تبرغ  ییاهنت و  دراد ، دوخ  اـب  ار  هشفنب  ياـه  لـگ  زا  ینیجروخ  هدیـسر ، رون  راـهب  دراذـگ و  یم  ساـی  رّطعم 

ییاه هداج  زا  نانآ ، هناش  هب  هناش  موش و  اونمه  نانآ  اب  قشع ، تاجانم  رد  ات  هد ، ما  ییانشآ  شیوخ  ناگتشرف 

! دنساره یمن  زاورپ  زا  اه ، هناورپ  دنکش و  یم  اه  هنیآ  ياپ  شیپ  ار  دوخ  جاوما  باتفآ ، هک  مرذگب 
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ار راگزور  ياپرید  ياه  مغ  منک و  ساسحا  ار  یگدـنز  يامرگ  ات  ناشفیب  مدوجو  رب  ار  تنایاپ  یب  فطل  كانبات  راونا  اراـگدرورپ !
.مراپسب یشومارف  هب 

.ناما رد  ناطیش  هلیح  زا  تسا و  راوس  دارم  بکرم  رب  تسا ، سونأم  وت  اب  هک  یلد  راگدرورپ !

مراد یم  مّدقم  دوخ  شهاوخ  رب  ار  وت  ياضر  دنچره  رذـگرد ؛ متبوقع  زا  هد و  رارق  دوخ  نارک  یب  ِتمحر  زا  ارم  هرهب  اراگدرورپ !
، تسا بلط  نیرتوکین  ندرپس ، وت  هب  روما  ماـمز  نداد و  وت  تسد  هب  راـک  حالـص  هک  يدنـسپ ، یم  دوخ  هک  هچ  نآ  رب  ما  یـضار  و 

.ینایاناد نیرتاناد  نیرت و  نابرهم  هدنشخب و  نیرت  گرزب  وت  اریز 

هچ اه و  بلق  رب  وت  رطاخ  هدـنرپ  زاورپ  تسابیز  هچ  اـه و  لد  رب  وت  داـی  ِمیـسن  رذـگ  تسا  نیـشنلد  شخب و  تذـل  هچ  اراـگدرورپ !
! وت بیغ  رب  نامیا  دهد  یم  ناج  هچ  وت و  تفرعم  ياه  هداج  ندومیپ  تسا  شخب  حور  هچ  وت ! ياه  ینابرهم  تسا  نیریش 

هتسخ حور  تتباجا ، ِمیمـش  دچیپ و  یم  لد  ياه  غاب  هچوک  رد  تدای ، شوخ  يوب  هک  ییاه  هظحل  نآ  تسا  شوخ  هچ  اراگدرورپ !
.دزاون یم  ار  ما 

هیاس ریز  رد  وت و  راـنک  رد  یگدـنز  تسا  نیریـش  هچ  وت و  زیمآرهم  هجوت  تسا  اریگ  هچ  وت ! هناقـشاع  هاـگن  تسا  نیرفآ  قوش  هچ 
! وت فطل 

! وت شزاون  تسد  يامرگ  تسا  شخب  تذل  هچ 

! نتخود وت  تمارک  هب  مشچ  نتسشن و  وت  تبحم  هناخ  رد  رب  تسا ، یمارآ  يرارق  یب  هچ  اراگدرورپ !

! مبوبحم

ترهم رپ  ناماد  ریگ و  مرانک  رد  هک  نارم  شوخ  زا  ارم  اهنت  هن  تیاهتنم ! یب  تمعن  تمحر و  هب  دـنگوس  ار  وت  اتمه ! یب  ِنابرهم  يا 
.زاس نم  هنادواج  هانپ  ار 

یفجن ناجرم  / نازوس ترسح 

تلاهج ياـه  هچوک  رد  مه  زونه  اـّما  مدوب ، هدروخ  نیمز  رب  لاـح  اـت  راـب  نارازه  دوبن ، وت  ناـبرهم  مرگ و  ناتـسد  رگا  هک  مناد  یم 
.يوش یم  نومنهر  تا ، یگرزب  مامت  اب  ارم  زاب ، منز و  یم  هسرپ 
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.تسوت رهم  زا  راشرس  نم  دوجو  مامت  مناوخ و  یم  ار  وت  يداهن ! انب  ار  كالفا  كاخ و  هک  نآ  يا  نیرفآ ! یتسه  يا 

اّما مزاورپ ، هدوهیب  يانرُد  نامه  نم  .مدوشگ  هر  تیوس  هب  هناقـشاع  ما و  هدومیپ  ار  هار  نیا  هک  تسوت  تراـشا  هب  .ما  يدرونهر  نم 
، ار اه  تشد  ار ، اـه  هار  ماـمت  ما و  هدرک  زاورپ  وت  قشع  توارط  تمـس  زا  راـب ، نیا  ما ؛ هدوشگن  رپ  وت  يوس  هب  فدـه  یب  راـب ، نیا 

.ما هدورس  همغن  وت  يارب  .ما  هدومیپ  وت  هب  ندیسر  قوش  هب  ار  ...و  ار  اه  هیداب 

متخوماین و سوه  زج  يزیچ  قشع ، زا  هک  ما  هدنمرـش  ما ! هدوب  لفاغ  ار  رمع  همه  هک  ما  هدنمرـش  ما و  هدـمآ  لـصو  دـیما  هب  ایادـخ !
.متخوس يربخ  یب  هلعش  رد  ار  میاه  هظحل 

دوب و زامن  تقو  هک  ار  ییاه  هظحل  مراد  دای  هب  .دنز  یم  هشیت  میاه  هشیر  هب  دـنازوس و  یم  ار  مدوجو  مامت  اه  ترـسح  نیا  ایادـخ !
هدنمرـش و تهاـگرد ، هب  ما  هدـمآ  نونکا  هن ! زاـین ، روش  نم  رد  دوب و  وت  نوچ  یناـبرهم  ِروـضح  زبـس  هظحل  هن ! زاـمن ، رد  قرغ  نم 

.اشگب نم  رب  ار  تتمحر  ياهرد  مه  زاب  .هدز  تلجخ 

! ایادـخ .ددرگزاب  تیوس  زا  یلاخ  درـس و  نانچمه  هک  هاوخن  ما ؛ هدرک  زارد  وت  يوس  هب  ار  مدرـس  ناتـسد  تاظحل ، نیا  رد  اـهلاراب !
.دنکشب ار  متُشپ  یگدنز ، ياه  يراومهان  دوش و  هریچ  نم  رب  يدیماان  هک  هاوخن 

.دنکن هدجس  وت  ریغ  ِيارس  ِرد  رب  ما ، یناشیپ  نک ، يرای  ادوبعم !

! مراودیما وت  یگرزب  هب  زونه  هک  بایرد  ارم  بر ! ای 
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رون ياه  هخاش  رب 

دیشروخ يامیس 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / یتفال رطع 

! درک زاغآ  وت  بورغ  اب  ار  دوخ  عولط  دیشروخ ، هک  مشیدنا  یم  ییاهزور  هب  ... 

! دوب وت  نیمک  رد  نمیرها ، بیهم  هیاس  هک  مشیدنا  یم  یهاگرحس  هب 

شیاین ماگنه  تا ، يریذپ  بیـسآ  نامز  اهنت  دوبن ! وت  اب  فاصم  هب  رداق  يا  هدش  قلخ  يورین  چیه  يدوب و  ْساَّنلا » ُعَجْـشَا   » هک ییوت 
دنتـسناد یم  اهنآ  دنتـسناد ؛ یم  یبوخ  هب  ینمیرها  ياه  هیاس  ار  يراسکاخ  عضاوت و  نآ  هک  دوب  تا  یگناقـشاع  بارحم  رد  زامن  و 

! یلع تریح  ِيداو  ینعی  بارحم  زامن و  بارحم  ینعی  مالسلا  هیلع  یلع  هک 

! اضق ریدقت و  رارسا  وت ، تسد  رد  اوسام ! همه  سنا و  نج و  ریما  يا  ناجالوم !

نیمز يدوب و  بارتوبا »  » هک ییوت  دشاب ! تجورع  دـهاش  هداد و  تسد  زا  ار  وت  نیمز  هک  دـجنگ ، یمن  نورق  راصعا و  رواب  هب  زونه 
.دنام یم  زاب  تکرح  زا  وت  یب  نامز ، یهت و  ترارح  زا  تدوجو  یب 

، ناجالوم

! نینمؤملاریماای

ره هک  یتقو  یتسه ؟ يراج  تانیاک ، مامت  رد  هک  یتقو  میوگ ، مالـس  ار  وت  مزودـب و  مشچ  نیمز  زا  هطقن  کی  هب  مناوت  یم  هنوگچ 
! دیاتس یم  مامت  مارکا  اب  شرع ، ار ، وت  دنلب  مان  هیناث ،
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مامت هک  یلاح  رد  مینک ؛ یم  وجتسج  كاخ  ملاع  رد  ار  وت  ام  هک  تسا  يدرد  هچ  نیا  ناجالوم !

یم هک  مشیدـنا ، یم  ییاهزور  هب  تس !؟ یلاخ  وت  دای  زا  هک  مرگنب  ار  قفا  نیمادـک  ...ِْبئاَجَْعلا ،  ُرَهْظَم  اّیلَع  َدان  دـنناد : یم  نایکالفا 
، شناکم هن  دوب ، تعیبط  ِنامز  شنامز ، هن  هک  یتاظحل  يدش ! یم  لصو  هنافراع  تاظحل  رد  قرغ  »(1) و  ٌکیش ُلیحَّرلا َو  : » يدومرف

! تا هنیرید  يوزرآ  تداهش ، هب  ندیسر  قوذ  دوهش و  دوب و  دوهش  تعیبط ! ناکم 

! مرح دولوم  يا  اه و  یکاپ  تیاهن  يا  هآ 

: يا هدومرف  ابیز  هچ  نارفاک ! رورغ  هدننکش  مه  رد  يا  یتسه ! نایرش  رد  يراج  تقادص  يا 

(2)  ، ...ٍهَّجُِحب ِهِّلل  ٍِمئاق  ْنِم  ُضْرَْألا  ُولْخَت  ال  یَلب ! َّمُهَّللَا 

، ام هاگن  رد  هک  تسا  جع ») ) نامزلا بحاص  ِترضح   » تدنمورب دنزرف  تترضح و  مادم  تایانع  زا  دنوادخ ! مظعا  تجح  يا  يرآ ،
! تسا ینابرهم  گنر  زا  هدنکآ  اه  لد  زاب و  اه  هرجنپ  نشور ، اه  قفا  یبآ ، اه  نامسآ  زبس ، اهاشامت 

یم دای  ار  وت  مان  یتحار  هب  لاسدرخ ، ناکدوک  دوارت و  یم  وت  كراـبم  ماـن  زا  یتفـال » رطع   » هک یتفوطع ! زا  یناـهج  ییاـهنت ، هب  وت 
! دننک یمن  شومارف  هتفرگ و  سنُا  نآ  هب  دنریگ و 

! تساپرب ناهج  رد  وت ، دنسپلد  كرابم و  مان  زا  هک  ییاغوغ  هچ  هآ ،

ام هک  نیا  زا  رتالاب  يراختفا  هچ  یلع ! ای  نینمؤملاریما ، ای  ناجالوم ، تسا ! هتفهن  وت  مان  رد  هک  روش  قشع و  همه  نیا  زا  هّللا  كراـبت 
! میزان یم  مه   (3)« اباَْبلِج ِرقَْفِلل  َدِّعَتسَْیلَف  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  انَّبَحَا  نَم  : » زا رت  تخس  هب  یتح 

مالسلا هیلع  همئا  تیانع  زا  يراس  هیاس  هک  تسا  سک  نآ  ریقف  تسا ؟ مادک  رقف  الوم ، نتشاد  اب  ًالصا 

! دشاب امش  تبحم  ِيوزرآ  وزرآ ، دشاب ، ات  درادن !

! دشاب امش  هار  زا  يوریپ  ِجنر  جنر ، دشاب ، ات 

! دشاب امش  قشع  هب  التبا  زا  الب ، هچ  ره  دشاب ، ات 
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! ناجالوم

الب نافوت  هب  هدید ، لد و  میداد  وچ  ام 

! رِبب داینب  ز  هناخ ، مغ و  لیس  ایب  وگ ،

! ناجالوم

هرگ هاگن  يافـص  هب  مهاگن  هک  يا  هظحل  ات  دـش ؛ دـهاوخ  دـش و  يرپس  تتیاـنع  هیاـس  رد  اـبیز ، هچ  هک  مشیدـنا ، یم  ییاـهزور  هب 
! دروخب

زگره نآ ، زا  رتالاب  یسوسفا  هک  منام ! مورحم  وت  رادید  ترایز و  زا  شرطاخ ، هب  هک  مشابن  یهانگ  هدنمرـش  هاگ  چیه  هک  دنک  ادخ 
.درادن دوجو 

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / هتشارفا تلادع 

! دنوادخ تلادع  یّلجت  يا  دزوس ، یم  وت  لدع  شطع  رد  تیرشب ، ماک 

! هاتوک هچ  اما  هآ ، ...دونغ  یم  مارآ  هچ  وت ، تموکح  هلاس  جنپ  ياه  يرباَرب  نیشون  رتسب  رد  هفوک  رهش 

! دنگوس ادخ  هب  میا ؛ هنشت  ام 

.تا يرادم  قح  لحاس  بات  بت و  رد  میا  هنشت 

ار لاملا  تیب  ياه  مدنگ  زا  یکدنا  سامتلا ، هب  وت  زا  هدش و  تسدـیهت  یتخـس  هب  هک  يدـید  ار  لیقع  تردارب  هتـشارفا ! تلادـع  يا 
لاـم زا  یتشم  یتـح  هریت -  یگنـسرگ ، لـین  هب  ناـشراسخر  ناـشیرپ و  رقف ، زا  ناـشیوم  يدـید ؛ ار  شناـکدوک  هک  وت -  تساوخ و 
رکیپ ناـنچ  زا  یناتـسد  نینچ  هک  تاـهیه  دوب و  وت  ِكاـپ  ناتـسد  تناـما  نیملـسم ، لاـم  هک  یتشاد  یم  غیرد  ناـشیا  زا  ار  نیملـسم 

...رارکت ار  شیوخ  شهاوخ  دمآ و  یم  وت  رادید  هب  هتسویپ  لیقع  زاب ، و  دنرادرب ! يرابغ  تنایخ ، هب  یفیرش ،

! يراذگ یم  او  وا  يایند  هب  ار  دوخ  نید  هک  تشادنپ  يدرپس ، لد  وا  راتفگ  هب  نوچ 

زا مالسلا  هیلع  یلع  هک  دابم  نینچ  داب و  رود  اّما 

! دیوشب تسد  شیوخ  هنالداع  مسر  هار و 

شتآ رد  ار  ینهآ  وت ، و  دزیگنارب ! ار  وت  ِبان  ِیـسانش  قح  شیوخ ، ِلایخ  هب  ات  داد ، یم  دـنگوس  يرادرب  قح  هب  ار  وت  لـیقع  زاـب ، و 
.ییامزایب ار  وا  ات  يدرک  کیدزن  شرکیپ  هب  یتخادگ و 
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زا لاّیـس  یتریح  رد  دروآرب و  دایرف  نآ  باهتلا  مرُه  زا  ناگدروخ ، مخز  نوچ  دیمهف ، ار  شیوخ  رکیپ  هب  شتآ ، شطع  هک  لیقع  و 
: يدومرف وت  دزوسب و  نهآ  نآ  ترارح  زا  هک  تفر  یم  دنام و  روانش  ردارب ، تلادع 

! لیقع يا  دنیرگب ، وت  رب  ناگدز ، تبیصم  ناگدننک و  هیرگ   (1) »!؟ یََظل ْنِم  ُِّنئَا  يَذَْالا َو ال  َنِم  ُِّنئَتَا  ُلیقَع ... ! اَی  ُلِکاوَّثلا  َْکتَلَکَث  »

مشخ هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  یخزود  شتآ  هب  ارم  اما  ینازیرگ ، هتخادگ ، ار  نآ  شیوخ  یمرگرـس  هب  یمدآ  هک  ینهآ  مرُه  زا  ابجع !
!؟ یناوخ یم  ارف  هتخاون ، شیوخ 

!؟ ملانن یهلا  شتآ  ترارح  زا  نم  هک  یهاوخ  یم  يروآ و  یم  رب  دایرف  كدنا ، یترارح  زا  دوخ  وت  اتفگش !

ص:16

هبطخ 224. هغالبلا ، جهن  - - 1

هرامش 52 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 30 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14441/AKS BARNAMEH/#content_note_16_1
http://www.ghaemiyeh.com


لاصو دهش 

ینیسح یلعدیس  / منک تشومارف  راذگن 

.تسوا تبرق  زاغآرس  رشب و  تبرغ  نایاپ  تداهش ،

.تسا نامسآ  نیمز و  نایم  لپ  تداهش ،

مولظم ییاه  هبیرغ  ادهش ، انعم و  اب  زیمآزار و  قشع ، تعسو  هب  دراد ، يرپ  لاب و  تداهش ،

؛ دنتفر توکلم  ینامیهم  هب  دندرپس و  نامـسآ  هب  لد  اما  دنتـسیز ، یم  ناینیمز -  تلفغ  نایم  رد  نیمز -  رد  هک  نآ  اب  هک  دننیمز  رد 
.میودب ناشیاپ  هب  اپ  میراذگب و  اه  نآ  تسد  رد  تسد  تشیعم ، ناراتفرگ  ام  هک  نآ  یب 

!؟ دیود اه  نآ  ياپ  هب  اپ  دوش  یم  رگم 

!؟ دز مدق  اه  نآ  ياپ  هب  اپ  دوش  یم  رگم 

؛ تسین نکمم  ینیمز  ياپ  اب  تفاسم ، نیا  ّیط 

، تفر دیاب  لد  ياپ  اب 

.درپس دیاب  زاورپ  هب  لد  .دوشگ  دیاب  لاب 

دشاب نایصع  ياهراگنز  ریسا  ناملد ، هنییآ  یتقو 

دپتن ادخ  يارب  یلد  یتقو 

ص:17

هرامش 52 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


دشاب هتشادن  نتشادرب  ماگ  تأرج  ییاپ  یتقو 

دسوبن ار  بات  یب  كالپ  یبل  یتقو 

، دنکن یبات  یب  یندرگ  رب  یکالپ  یتقو 

!؟ دش توکلم  یلاها  رفسمه  دوش  یم  هنوگچ 

!؟ تفرگ همانتوعد  ادخ ، تفایض  يارب  دوش  یم  هنوگچ 

!؟ تفای هار  َنُوقَزُْری » ْمِهِّبَر  َْدنِع   » مزب هب  دوش  یم  هنوگچ 

! منیریش ياهزور  رفسمه  شخبب ، ارم 

!؟ دز ینامسآ  فرح  ینیمز ، لد  ینیمز و  ياه  هژاو  نیا  اب  دوش  یم  رگم  دهد ! یمن  نامسآ  يوب  مه  لد  درد  نیا  رگا  شخبب ، ارم 

! توراب رگنس و  ياهزور  رفسمه 

تقـشع ود  ره  هب  وت ، هک  تسا  هنوـگچ  سپ  دـندناوخ ؟ یمن  تداهـش » اـی  تراـیز  اـب   » زاوآ مهاـب ، وـت ، نم و  یناـشیپ  رگم  زورید ،
؟ مدنام ود ، ره  لد  هب  ترسح  نم ، اما  يدیسر ،

! مناد یم 

.مدوب هدرکن  ییالبرک  ار  ملد  امش  لثم  مدوبن ، قشاع  امش  لثم  زورید ، هک  تسا  نیا  زا  مراد ، لد  رب  تداهش  ترسح  زورما ، رگا 

تخادناین تارف » هام   » دای هب  ارم  مبآ ، رپ  همقمق  ههبج ، شطع  ياهزور  رد 

.درکن ییاروشاع  ار  ملد  تایلمع ، ياه  بش 

.دهاوخ یم  ینامسآ  یلد  امش ، مزب  دوب و  ما  ینیمز  تاقلعت  دنب  ملد  تشاد ، یم  رب  ماگ  ههبج  توکلم  رد  میاپ  مه  رگا 

! زورما نیشن  شرع  زورید و  رفسمه 

!؟ مینامب نوفدم  نام ، یتوسان  شزرا  یب  ياه  تداع  روگ  رد  يوش ، یم  یضار  ایآ 

!؟ یشکن نوریب  نیمز ، نیا  بادرم  زا  ار  ام  يریگن و  تسا ، هاتوک  نامسآ  زا  هک  ار  نامتسد  يوش  یم  یضار 

!؟ دنک نام  هدز  گنز  لد  نامهیم  ار  البرک  ات  یهاوخن  ادخ  زا  يوش  یم  یضار 
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! دیهش

! تایلمع سیخ  ياه  بش  هب  ار  وت 

! ترخآ عادو  ياه  « نک ملالح   » هبذج هب 

 - ! نک متعافش  مرخآ - : سامتلا  ییایر  یب  هب 

! وت ياه  « تمایق هب  رادید   » هب

نکن مشومارف 

.منک تشومارف  راذگن 

ینوطالقس میرم  / سونقق يارب  يزاوآ 

دندروآ هچملش  زا  ار  وت 

يداد یم  توراب  يوب 

دیزو یم  تیاه  مشچ  زا  هک  ییاه  مخز  يوب  و 

ناوختسا هکت  دنچ  رد  يدوب  هدش  هصالخ  وت 

هشیمه مسر  هب  اه  هناورپ 

دنتفرگ ار  تردپ  هتسب  هنیپ  ياه  تسد 

دندرک هنال  تردام  ناماد  رد  و 

؟ دسانش یم  ار  وت  تسا  لاس  دنچ  مدیسرپ : هک  ره  زا  زورید 

يا هتخانشان  وت  تفگن  سک  چیه 

دسانش یمن  ار  وت  تفگن  سک  چیه 

یشابن وت  دیاش  تفگن  سک  چیه 

: دنتفگ همه 
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دنا هدید  اه  نیا  زا  شیپ  ار  وت 
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نونجم رد 

؛ یتشگ یم  یسوناف  لابند  هک 

الیل ترتخد  يارب 

: دنتفگ همه 

دنا هدید  ار  وت 

نازیوالق رد 

هناد هناد  ار  تیاه  مشچ  هک 

يدرک حیبست 

یتفرگ شتآ  هب  ور  و 

یتفرگ و رگ 

يدش لگ 

دنا هدید  ار  وت  دنتفگ : همه 

يدروآرد وناز  هب  ار  گرم  هک 

: تفگ یم  یسونقق  زورید 

تسا هدش  دلوتم  وت  اب  هک 

تسا هدید  ربکا  هّللا  هپت  رد  ار  وت  تفگ : یم 

یتفگ یم  ناذا  اهداب  شوگ  رد  هک 

رجنخ زیگنادرد  بوشآ  زا  یطخ 

دنا هتشاک  تیولگ  رد 

شتآ جوم  رد  نافوت ، دننام  وت  و 
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يدش رو  هطوغ 

تفگ یم  سونقق  نامه  ار  نیا 

تفرگ یم  هلعش  تفگ و  یم 

؟ یتخبشوخ ردقچ  وت 
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يدیشخب اه  هچوک  هب  ار  تنامشچ  مهس  هک 

دنکن ناماه  هچغاب  زا  یلگ  یتسد ، چیه  ات 

دنا هدمآ  تا  یسرپ  لاح  هب 

دنتسشن ازع  هب  ار  تا  یناشیپ  هک  ییاه  كدصاق 

تهاگن زیخ  ناراب  يربا  ياهزاوآ  زا  و 

تسا نشور  ناشاه  لاب 

دنا هدمآ  تا  یسرپ  لاح  هب 

بآ هنیآ و  دنفسا و  اب 

دنخبل میسقت  بش  رد  هک  ییاه  لگ 

دندوب هدیئوب  ار  تا  یناشیپ 

! هآ

دتفیب قاقتا  رگا  دوش  یم  یتمایق  هچ 

تسا هتسشن  هفوکش  هب  وت  نوخ  زا  هک  يدنخبل 

! يریگب ناماه  هچوک  رب  ار  تنارگن  ياه  مشچ  زا  يا  هشوگ  رگا  دوش  یم  یتمایق  هچ 

شیپ زور  ود  زا 

دنتخانش یم  ار  وت  هک  ییاه  هچوک  همه  مان 

میتشاذگ سونقق  ار  دننک  یم  عولط  وت  دای  هب  حبص ، زور  ره  هک  ییاه  نابایخ  همه  مان  و 

: کی سونقق 

دش ینامسآ  شیپ  زور  دنچ  هک  تسا  یلیلخ » یفطصم   » ردپ هچوک 

: ود سونقق 
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دنک یمن  زاب  ار  شیاه  مشچ  رگید  تسا  هام  دنچ  هک  تسا  ییالبرک » ارهز   » ردپ هچوک 

: هس سونقق 

دراد دیهش  هدنرپ  هس  هک  يا  هچوک  مان 

: راهچ سونقق 

اه یبآ  تمس  هب  دریگب  رپ  نآ  هدنرپ  نیمراهچ  تسا  رارق  هک  يا  هچوک  مان 
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...ِسونقق

: هدزاود سونقق  و 

دونشب ار  شا  هدنرپ  نیرخآ  زاوآ  ات  تسا  هار  هب  مشچ  يردام  اه ، لاس  هک  تسا  يا  هچوک 

! دوب روسج  تهاگن  ردقچ 

! تشاد هتشرف  لاب  ناکت  يوب  ردقچ  تیاه  هفرس 

! تشاد مرح  هاگن  نامسآ  گنر  ردقچ  تیاه  تسد 

! دوب هیبش  هنوپ  ناراب و  هب  ردقچ  تیاه  هیرگ 

؟ دریگب شوغآ  رد  ار  وت  تسناوتن  نیمز  هک  يدوب ، هدمآ  نامسآ  مادک  زا  وت 

: ما هدینش 

تسخن نامه  زا  ار  وت 

دندز ادص  دیهش 

دوب خرس  تمان  هک 

دوب نیسح  تمان  هک 

شکرت شتآ و  ناروف  رد  تیاه  لاب  هک 

دنداتسیا خرس 

: وگب ام  اب 

؟ دندرک همزمز  رود  ياه  هدنرپ  مامت  ار  تیاهزاوآ  هک  درک  ناشفشتآ  تهاگن  رد  ایرد  مادک  تعسو 

باتفآ زا  رتدومع  هاگان ، هک  يدوب  هدیپس  مادک  سنج  زا 

؟ رهش رس  رب  یتفرگ  ناراب 

تدنلب ياه  هناش  و 
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زونه

نوخ ياه  هراوف  رد 

! دنا هتفرگ  هنایشآ 
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یفجن ناجرم  / منبش یب  ياه  قیاقش 

رس یب  ياه  ندب  ندب و  یب  ياهرس  رب  مالس 

.نفک یب  ياه  ناج  رب  مالس 

ياه يراد  هدنز  بش  دهاش  هک  ییاهرگنس  رب  مالس 

دوب مالسلا  هیلع  نیسح  ناقشاع 

زار ُرپ  ياه  بش  رب  مالس 

زاین ُرپ  ناتسد  رب  مالس 

دندوب نت  ِرگشزاون  هک  هچملش ...، هّکف ، ياهرادراخ  میس  رب  مالس  نینوخ -  ياه  هیفچ  رب  مالس 

.شَدْشُک یم  ندرک ، باریس  ترسح  اّما  دوب ، نارای  رگ  هراظن  هک  تارف ، رب  مالس 

.دنتفاتش یم  شیوس  هب  راو  یلیل  هک  نونجم ، رب  مالس 

یم ار  تنماد  شکاخ ، ینک  روبع  نآ  زا  رگا  هک  هیئالط ، رب  مالـس  .قشع  جارعم  ههوک ، ود  رب  مالـس  هتخوس -  ياـه  لـخن  رب  مـالس 
ياه قیاقش  رب  مالس  ...و  اه  تمه  جاح  اه ، يرکاب  رب  مالـس  اه  نیدلا  نیز  رب  مالـس  .دنک  یم  تیادیـش  فسوی  نهاریپ  يوب  دریگ ؛
همه نیا  نیب  همه ، وت ، ، نم نیب  اج  نیا  دوبن ؛ اج  نیا  ناـشیاج  هک  اّـقح  دـنتفر و  دـنتفر ؛ هنوگ  مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  هک  منبـش ، یب 

.میا هدرک  انب  ام  هک  یتشز 

هک ام  رب  تاهیه  تسادخ ؟» نادرم  رنه  تداهـش   » هک تسا  نیا  هن  رگم  دندوب ؛ ینیمز  ياه  هیآ  دندوبن ، نیمز  ناگدـنب  نوچ  دـنتفر ؛
.تسین تیصعم  ترسح و  زج  نامترخآ  هشوت  میندنام و  ِراد  ریگرد و  زونه ،

یمیقم بیبح  / تسا نتفر  ماگنه  هک  هدنرپ  نک  زاورپ 

هب تعاـس  نآ  ادـخ  ار  تا  هتـسارآ  نوخ  هب  نوگلگ  هرهچ  اـیوگ  .ار  وت  دیدنـسپ  راـی  هک  يدوـب  هدرک  هچ  تعاـس  نآ  رد  مناد  یمن 
.يدرک و زاغآ  نوخ  رد  یعامس  نونجم ،»  » نایم رد  وت  هک  تسشن  اشامت 

؟ کیدزن رادید  هظحل  دش و  زاغآ  وت  خرس  تعجر  گنرد  یب  هک  تشذگ  هچ  ناتنایم  دناد  یم  یسک  هچ 
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يدید ار  هتسشن  صقر  هب  نانت  یبآ  وت ، تسا و  نتفر  ماگنه  هک  هدنرپ ! نک ، زاورپ  يدینش ؛ ار  ادخ  زاونلد  يادص  هک  مراد  نیقی  نم 
ایآ داهن ؛ تبلق  رب  رادـید  هناهب  یـسک  هک  دوب  نامـسآ  هب  تهاگن  توراـب ، دود و  شتآ و  ناـیم  رد  تدـنناوخ و  یم  نامـسآ  هب  هک 

.دنسیون یم  نوخ  اب  شیوخ ، نامیپ  هک  دنیادخ  ناقشاع  اهنت  رادید ؟ هناهب  ار  توراب  دود و  شتآ و  تسا ، هدید  یسک 

.تسا هتسب  شقن  ناهج  هشقن  رب  خرس ، يّدر  اب  هک  هدنام  وت  زاورپ  ریسم  هب  هریخ  مهاگن  نانچمه  نم  و 

نایم تشذـگ  هچ  تسنادـن  تنارفـسمه ، وت و  زج  سک  چـیه  دـش و  هنادواج  وت  نابل  رب  دـنخبل ، هک  ما  هظحل  نآ  تریح  رد  زونه  و 
.قوشعم قشاع و 

.دنامب ام  دزن  راگدای ، هب  ات  دیکچ  یم  نیمز  رب  وت  نوخ  ياه  هرطق  درک ، ینیگنس  نیمز  شود  رب  تحور  هک  هظحل  نآ  و 

.منک یم  لابند  هشیمه  ات  ار  وت  نوخ  ّدر  نم 

هب هک  يزاورپ  زاورپ ؛ رب  وت و  رب  مالـس  تسوـت ؛ خرـس  نوـخ  هرطق  هرطق  رادـماو  نم  ياـه  سفن  نم و  نتـسیز  هظحل  ره  گرزب ! يا 
! شمراپس یم  رطاخ 

یفجن ناجرم  / یکالفا درم 

درک هدنخ  شنیرخآ  هاگن  اب 

درک هدنمرش  دبا  ات  ار  ناگدنام 

.تسا رون  زا  ُرپ  شتروص  شا ؛ هتخوس  باتفآ  تروص  هب  منک  یم  هاگن  .منک  یم  هاگن 

.دریگ یم  ما  هیرگ  هاگآدوخان  دنک ، یم  مراثن  ار  شا  هناموصعم  هاگن 

.دنز یم  دنخبل  میور  هب 

منک و یم  كاپ  ار  میاه  کشا  مشک ، یم  تلاجخ 

.مدنخ یم  زین  نم  راب ، نیا  دنخبل ؛ مه  زاب  موش ؛ یم  هریخ  شیاپ  ات  رس  هب  هرابود 

تبرغ و زا  شیاـه ، بش  تذـل  زا  دوـب ، هتفر  هک  ییاـج  نآ  زا  شدوـخ ، زا  دـیوگب ؛ میارب  مهاوـخ  یم  .منک  یم  مین  ود  ار  توـکس 
! ددنخ یم  دریگ و  یم  ار  شلد  شا ؛ یئاهنت 
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زاـب و  دـننام ؟ یمن  اـهنت  نامـسآ ، نادرم  هک  يدینـشن  رگم  تفگ : یم  هک  دوب  هنوـپ  سنج  زا  مراد ؛ نهذ  رد  مه  زوـنه  ار  شیادـص 
.شدوخ هتفگ  زا  اّما  دیدنخ ،

دش و مارآ  مدش ، نامیشپ  مدیسرپ ، هک  یلاؤس  زا  متـسیرگ ، شهارمه  دز ؛ شتآ  ار  ملد  شیادص ، قه  قه  دش ؛ یناراب  شیاه  مشچ 
.اه نآ  راد  ماو  هشیمه  میدنام ، ام  دنتفر و  نامسآ  نادرم  اجک !؟ ادخ  نادرم  اجک و  نم  تفگ :

ياـه شکرت  تفگ : یم  تسا ؟ هدـنام  نیمز  رد  مه  زوـنه  ارچ  هن ، رگا  تسا ؛ بیرغ  مه  زوـنه  هدوـب و  بـیرغ  هـشیمه  تـفگ : یم 
شنت ماـمت  درادـن ؛ شکرت  رچلیو و  زج  یتاـغوس  هک  درک  یم  یگدنمرـش  راـهظا  .تسا  هـهبج  گـنج و  راـگدای  شماـمت  شندـب ،

...و تسا  رادراخ  میس  ياه  شزاون  تفگ : یم  .دوب  خاروس 

.ینابرهم یگنشق ، زا  ُرپ  وب ؛ تواخس  زا  ُرپ 

هک ییاج  نامه  دوب ، شیاج  هک  اج  نامه  تفر ؛ دیـشون و  ار  لصو  نیریـش  ماـج  درک ، كوک  ار  رفـس  زاـس  يزور  ماجنارـس ، و  ... 
.كاخ هن  دوب ، كالفا  لها  وا  هک  متسناد  یم  نم  و  درک ؛ یم  شرامش  ار  اه  هیناث  نآ ، هب  ندیسر  يارب 

هداز يدهم  اضردمحم  / ایرد یبآ  زومرم 

(1) ایرد یبآ  زومرم 

وت نامشچ 

هک ینافوت 

ار جوم  ياه  لگ 

ایرد یبآ  غاب  زا 

دنیچ یم 

نم نامشچ  و 

هک يا  هتسخ  بالات 

دنیب یم  ار  دوخ  شمارآ  طقف 
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ایلاح

زین بآ  هک 

تسا هدیشخب  وت  هب  ار  شیوخ  ناشن 

ار دوخ  نم 

بادرم باوخ  ندید  هب 

ما هدرک  شوخ  لد 

ار تداهش 

يا هداتسیا  راظتنا  هب 

زونه نم  و 

ار نداتسیا 

ما هتسشن  راظتنا  هب 
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نوتیز مخز 

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / نک باتش  ایادخ !

مّلظت دایرف  هاـگ ، نآ  دننیـشنب و  يرواد  هدـید  هب  نیطـسلف ، رد  ار  مسینویهـص  نارگمتـس  ملظ  هک  یکاـخ  يوگ  نیا  نادرم  دـنیاجک 
!؟ دنهد خساپ  تلادع  نیریش  دهش  هب  ار  ناعنک  نیمزرس  ِناشکالب 

نارگدادیب زا  نیطسلف ، نادنمدرد  یهاوخداد  هب  هک  هشیپ ، تلادع  نارگناوت  دنیاجک 

!؟ دنناتسب داد  دنزیخرب و  هلبق  میلقا 

ار ام  تشک  نانبل  هودنا  نم  ناناج  »

« ار ام  تشپ  نیسای  رید  غاد  تسکشب 

هدرپس رس  نارس  توکس  زا  رت  هنمادرپ  رت و  نارگ  یهودنا  هچ  اما  دشاب ؛ نیطسلف  متام  نیسای و  رید  هودنا  نامتّمه ، نیرتمک  هک  دیاب 
!؟ دنرادنپ یم  مالسا  نت  هلصو  ار  دوخ  هک  يا 

لعل لد  رد  دنز  جوم  نوخ  هک  تسا  نآ  ياج  »

« شارازاب دنکش  یم  فَزَخ  هک  نباغت  نیز 

نیا رب  باوخ ، نیـشون  تخر  زا  هدروآرب  رـس  دـننک و  میمرت  ار  یلاوـتم  مخز  نیا  هچراـپکی ، یـشزیخ  اـب  هک  تسا  نآ  تقو  هن  اـیآ 
هیلع حیـسم  سدقم  هناخ  تراغ  بضغ و  هب  يرـشب ، تمارک  نارگلواپچ  هک  نآ  هن  رگم  دـننکفیب ؟ هنالوئـسم  يرظن  قیمع ، تحارج 

هتخاس و شیوخ  ناکچ  نوخ  ياه  همکچ  بوکدگل  ار  كاپ  كاخ  نیا  دنا و  هتسشن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مالـسلا و 
!؟ دندرک دیپس  ار  راوخنوخ  ِرلتیه  راسخر  یتسرپداژن ، رد 
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؟ متس لاگنچ  زا  دش  یهاوخ  اهر  یک  ملسو ! هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  يارِسا  هلیل  تسخن ، هاگ  هلبق  دنوادخ ، نیمز  يا  هآ ،

هدولاـپ یک  یگدولآ ، نمیرها  نیا  دوش و  یم  كاـپ  تقو  نیمادـک  تفیرـش ، رکیپ  زا  عورـشمان ، لیئارـسا  سحن ، گـنن و  هکل  نیا 
؟ دش دهاوخ 

هک نک ؛ باتـش  ایادخ ! .تسا  هتـسشن  نیگنـس  نیطـسلف ، رکیپ  رب  مسینویهـص ، يولاز  هک  امرف  اّیهم  یـسردایرف  نک و  باتـش  ایادخ !
.دنکن تافو  یگدرمژپ  زییاپ  گرم  هب  نیطسلف ، خرس  بیس  تخرد 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  «/ رشب قوقح   » نیرولب سیدنت 

« رشب قوقح   » ِنیرولب سیدنت  و  ... 

« للم نامزاس   » ِلّلجم ياه  هراوید  رب 

.تسا نیرفآرورغ  ردقچ  ارهاظ  و 

نانیشن هنارک  نیبرهاظ  مشچ  رد 

...تاهیه اّما 

« مدنگ هشوخ  ود   » نیا هدرپ  تشپ  هک 

دنز یم  نایصع  هب  تسد  هک  مدآ »  » اسب هچ 

، مدنگ نان و  تمرح  هیاس  رد  و 

ناش یلیباق  گنچ  هب  ار  اه  لیباه  نوخ 

دنزیر یم  يوُط »  » سدقم نیمزرس  رب 

، تسا كاندرد  ردقچ 

ناراتفک هدرک  كََزب  ياه  هرهچ 

یمدآ لکش  رد 

دنیاشگ هدنخ  هب  بل  نوچ  هک 

! ناشیاه نادند  ُِنب  زا  دکچ  یم  نامولظم  نوخ 
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! مسق گنس  هب  و  ... 

! نوتیز هب  و 

! یصقالادجسم هب  و 

تسا نیمز  يور  رب  یگنس  هراپ  ات  هک 

ما ینیطسلف  کی  مه  زونه  نم 

مراد نامیا  گنس  تقادص  هب  نم 

نامنوتیز ياه  تخرد  يراوتسا  هب  و 

نامناردارب ناردپ و  هتسب  هنیپ  ياه  تسد  هب  و 

نامناردام ترفن  هب  و 

.هدنام ولگ  رد  ِمشخ  ناشفشتآ  هب  و 

دننک ناریو  ار  ام  یگنس  ياه  هناخ  هک  راذگب 

دنناشنب اه  یناریو  زارف  رب  ار  اهدغج  و 

...نم هک 

! مسق میاه  تسد  لوات  هب  - 

.درک مهاوخ  لطاب  هشیمه ، يارب  ار  موش  يراگدنام  هناسفا  هک 

تسا نم  ِینت  ِردارب  تداهش ،

ینیطسلف ره  هدشمگ  ردارب 

مییوج یم  گنس  اب  ار  نامناردارب  ام 

دشاب میخژد  رابشتآ  ياه  هلول  رد  رگا  یتح 

مشک یم  شوغآ  رد  دراشفب -  شوغآ  رد  ار  دوخ  لفط  هک  يردام  نانوچ  ار -  تداهش  نم 
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نم تکرح  یب  دسج  هک 

دنازرل دهاوخ  ناشروگ ، رد  ار  نارگنایصع  نت 

سدق مولظم  ياه  مشچ  زا  ما  هتفرگ  اپ  نم 
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نیطسلف نوخ  تسوپ و  تشوگ و  زا  ما  هتفرگ  اپ  نم 

تسا ندوب  شود  هب  ربت  نم ، تلاسر  و 

تس ینکش  تب  نم ، تلاسر 

؛ هّللا لیلخ  رهش  مرهش ،

مالسلا هیلع  میهاربا  میادتقم 

تسا نم  گنس  نم ، ربت 

نم و  ... 

منیب یم  مردارب  هدروخ  هرگ  ياه  تشم  رد  ار  ادرف 

« هّللا ّالإ  َهلِإ  ال   » مچرپ رد 

تسا شورخ  رد  يدجسم  ره  زارف  رب  هک 

منیب یم  ممولظم  نیمزرس  هتسشن  نوخ  هب  ياه  مشچ  رد  ار  ادرف  نم 

منیب یم  بشما  نیمه  رد  ار  ادرف  نم 

...رد ار  ادرف  نم 

داّدح مساق  / لخن ییوگشیپ 

(1) لخن ییوگشیپ 

مدز گنچ  نیمز  هب 

داتفا هار  نوخ  هک  نانچ 

ادخ لخن  هک  نانچ 

تسیرگ هناگیب  ياهریشمش  ریز 

! ادخ لخن  يا 
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تسرفب ار  ناهنپ  لوتقم  نهاریپ 
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كاخ يارب  یلوسر  نوچ 

بآ رد  ینابداب  و 

دنونشب نابیاغ  دیاش 

ایرد تفرعم  اب  نادزد  دیاش 

دنوش گنتلد  ار  لخن 

دنیایب هتفر  تراغ  هب  ياهدیراورم  يوس  هب  و 

نیمز يا 

اشگم هرجنپ  هیرگ  يارب  هن !

اشگب نرگتراغ  يوس  هب  ار  تنامشچ  شتآ 

اشگب یتاجن  هار  ناگراوآ ، يارب 

شاب هدامآ  اشگب و 

هدزمغ نیا  هودنا  يارب 

رود ياهایرد  رد 

نک مهارف  يا  هلعش 

راوتسا یجدوه  و 

ار تبحم  ماش  و 

لخن نوتیز و  نغور  هارمه  هب 

اشگب تا  هنیس  يانشور  رد 

رد هب  رد  نیا  اریز 

ابیز هتشک  نیا 
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تساه هنیآ  باختنا 

، هآ

! ادخ لخن  يا 

؟ ینیب یم  هچ  قفا  رد 
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لاخلا فسوی  / اه غاب  ياه  هویم 

(1) اه غاب  ياه  هویم 

میادز یم  ار  عناوم  نادادماب ،

مریگ یم  زارف  ار  مرس  حبص ، ره  و 

تشذگ سک  ره  هک 

تشذگ نم  ِنت  يور  زا 

ناش يرایسب  دندنلب و  میاه  لگ 

دنبات یم  رب  ار  ینارذگهر  اب  نتشاذگ  رس  هب  رس 

سرت يور  زا  هن  میادز ؛ یم  ار  عناوم 

سوه زا  هن  و 

تسا نم  كاخ  كاخ ، هک 

.مه اه  گنس  نیا  و 

تسا رت  کبس  داب  هک  مناد  یم  و 

درذگ یم  یتقو  ما  هنیس  رب 

ناگژم نیب  رد  اه  هظحل  رذگ  نانوچ 

مریذپ یم  ار  هچ  ره  و 

اه غاب  ياه  هویم  دنرپ  یم 

؟ هن هک  ارچ  میادز ؛ یم  ار  عناوم 

ما هداب  ناوارف و  منان  یتقو 

تسا قایتشا  نامه 
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نم هب  دشخب  یم  نم و  زا  دریگ  یم  هک 

دزاس یم  قایتشا  زا  راشرس  هنامداش ، ارم  و 

دشخب یم  ناوت  ار  مناتسد  ياه  گنر 

دیاشگ یم  ار  ما  هرهچ  و 

نارگید قفا  رب 

دیادز یم  ار  عناوم  نادادماب ،

مریگ یم  زارف  ار  مرس  حبص ، ره  و 

مریذپ یم  ار  هچ  ره  و 

نم اب  دنریذپ  یم 

غاب ياه  هویم 

هوزق اضر  یلع  / تسا يربا  دیهش 

(1) تسا يربا  دیهش 

میوگ یم  زین  رگید  راب 

رَپ شش  ياه  هراتس  نیا 

دنا نیم  نوچ  هام ، ریسم  رد 

دوواد مان  اغیرد ! يا 

هراتس رتاغیرد ! يا 

هام اغیرد ! يا 

سدق

تسا تشت  لد  رد  ییحی  نوخ 

هرامش 52 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 57 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14441/AKS BARNAMEH/#content_note_33_1
http://www.ghaemiyeh.com


هاچ نورد  فسوی  هصق 

دنیآ دورف  ناراب  نوچ  راذگب  اه  گنس 

ص:33
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دنربا نتسبآ  اه  گنس 

دش دهاوخن  مک  ناراب 

تسا يربا  دیهش  ره 

نوخ هدجس  رد  اه  هعمج 

دش دهاوخن  مک  نادیهش  زا 

میوگ یم  زین  رگید  راب 

سدق کنیا  تسا  یمخز  يدیس 

نینوخ نانچمه  اهربخ  و 

نیگنس اهدرد 

نیدلا حالص  غیت  زا  رت  ناّرب  اه  گنس 
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نامز هچیرد  زا 

 - کشزپ زور  انیس -  یلعوبا  تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنش

رویرهش 1382  1

یناثلا 1424 يدامج   24

Aug. 23  . 2003

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / انیس هنیس  زا  يوترپ 

: درک یم  رورم  ار  شیاه  هشیدنا  مامت  نانکاوجن ، دیشیدنا و  یم  شا  هتشذگ  هب  وا 

تفاتب دیشروخ  رازه  نم ، لد  ردنا  »

(1) !« تفاین هار  يا  هرذ  لامک  هب  رخآ ،

« ...و درک  لگ  انیس  هنیس  رب  روط ، وترپ  زا  يا  هقر  اب  »

تمظع میشیدنا و  یم  وا  هب  زورما  ام  و  ... 

: مینک یم  وجتسج  ریهاشم ، راختفا  رپ  سوماق  رد  ار  شمان 

! ریذپان تسکش  ياهّدس  مامت  ِتماقتسا  هب  دنلب و  ياه  هوک  مامت  ِتماق  هب  - 

! ایند هلق  نیرتدنلب  غیتس  رب  هدناشفا  رپ  یباقع  لثم  ترهش ، هلق  رب  هداتسیا  - 

ص:35
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، شکاـنبات ماـن  دنتـسه و  ملع  يارب  يا  هناـشن  شیادر  راتـسد و  یّتـح   (1) «! نثیَمرخ  » قرـش زا  هدرک  عوـلط  ینادواـج ! يا  هدـیدپ  - 
.تسا شناد  ِلوُفا  یب  هراتس  نیرت  ناشخرد 

! دنیب یم  نارگید  ياعد  رد  ار  شیوخ  يافش »  » هک قشع ! نوناق »  » زا هتفرگ  ورین  ياحیسم  - 

! ناملاظ يرادمروز  لباقم  رد  گنس ، لثم  ملع و  ياه  یگناقشاع  تسد  رد  موم  لثم  - 

! فراع سابل  رد  یِشنَم  لقاع  میکح و  کلِس  رد  یلد  هدیروش  - 

! حور هب  فیطل »  » مسج و هب  بیبط » « ؛! لامعا هب  میکح »  » كاردا و هب  فراع » - »

! نومضم ندیرفآ  رد  تاملک  زا  رتاناوت  شملق ، .راهب  زور  نیلوا  ناهاگرحس  لثم  فیطل ، شعبط  - 

! سانشان تقو ، یب  یناذا  گناب  نوچ  شروضح ، نامز و  زا  رتارف  شهاگن ، - 

دوبن ناسآ  فازگ و  ینم  وچ  رفک  »

دوبن نامیا  نم ، نامیا  زا  رت  مکحم 

! رفاک مه ، نآ  یکی و  نم  وچ  رهد  رد 

(2)« دوبن ناملسم  کی  رهد ، همه  رد  سپ 

یگلاس نس 9  رد  هک  یکـشزپ  نیرت  ناوجون  تمکح ! ِراد  بت  هیناـث  ياـبطالا » ناطلـس   » ناـفرع و ِریذـپانانف  قیاـقد  ِسییرلا » خیـش  »
! تسوا یکالفا  ترهش  هدنزارب  یلاع » ياه  تفص   » اهنت هک  تمظع ، اب  نانچ  خیرات ! تفگش  هدیدپ  درک ؛ تبابط 

یکشزپ ملع  رد  ناریا  تمظع  نرق  نیدنچ  ینعی : انیس » یلعوب  نیسح ، »

! دنتفرگن رارق  تردق ، مامت  اب  اه » نامیلس   » یتح هک  ییاج  خیرات ؛ دنلب  ناویا  رد  ردتقم  يروضح  ینعی :

یمان دراد ! یم  او  نیـسحت  هب  ار  برغ »  » ناگتخومآ شناد  مامت  هرامه ، هک  یمان  یمالـسا ؛» ناهج   » رد یندشن  شومارف  یمان  ینعی :
! تسوا هزاوآ  نویدم  نادمه ، تمظع  هک 

رد هزجعم  کی  ینعی : یلعوب » ، » اکیرمآ اپورا و  بلق  ات  ناریا  زا  نادـمه ، اـت  نیثَمرخ  زا  تاـماقم ، اـت  تاراـشا  زا  نوناـق ، اـت  افـش  زا 
مالسا ناهج 

يایرکذ انیـس ، یلعوب  ماّیخ ، یباراـف ، نوچمه : ینادرم  رگید  راـب  اـت  میا  هتخود  راـگزور  گـنر  مک  هنییآ  هب  مشچ  اـم  هک  سوسفا !
هب ار  یمالسا  یعیبط -  مولع  هصرع  ...و ،  ظفاح  دمحم  نیدلا  سمش  يزار ،
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! تقیقح هب  دنامب  هچ  دنک ؛ یمن  نیگنر  مه  ار  ام  ياهایؤر  یتح  اه  يروابدوخ  نآ  رگید  هک  سوسفا ! اّما  دنهد ، صاصتخا  دوخ 

تسا و تبث  خـیرات  ياه  هبیتک  رد  يراد ، مدرم  ساپ  هب  ناشمان  تمظع  اهنت  زورما  دنتـساوخ و  یم  نارگید  يارب  ار  نتـشیوخ  اهنآ ،
! تخورفن ّربکت  دنلب  ياه  ناویا  هب  نازرا  ار ، دوخ  تمظع  هاگ  چیه  دوب و  دنسپ  خوک  ِنیشن  خاک  انیس ، یلعوب 

.داد یم  لاقتنا  نارگید  هب  هنییآ  وترپ  لثم  ار  نامیا  تمظع  شنابرهم ، نیتم و  هاگن 

يا هدوـت  هن  تسیرگن ، یم  یملع » هدـیدپ   » کـی مشچ  هب  شنیرفآ ، هرذ  هرذ  هـب  وا  تـشاد ؛ رگید  یگنر  شهاـگن  رد  قـشع ، یّلجت 
! هایگ گنس و  كاخ و  زا  لکشتم 

دیشک دیشروخ  وترپ  یملق ، ره  اب 

دیمد هنییآ  رازه  شلد ، قمع  رد 

! دش هیداب  ترسح  ریسا  هکنیا  وگ 

دیسر دنویپ  هب  تفاکشب ، هک  هرذ  ره 

! داب یندشان  شومارف  شمان ، هوکش 

37 ص :
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وگزردنا یلعدیس  تداهش 

هراشا

هبنش کی 

رویرهش 1382  2

یناثلا 1424 يدامج   25

Aug. 24  . 2003

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تداهش دوهش 

یقاـب هک  اـه  نآ  دوب ! نامـسآ  هراـشا  هب  شهاـگن  تداهـش ، یلاوـح  رد  وا  دـندوب و  هدرک  شا  هطاـحا  هنـسرگ ، ياـه  سکرک  لـثم 
اه و تداهش  مامت  لوط  هب  خیرات ، کی  دوبن ؛ اهنت  وا  اّما  دنا ، هدرک  هرصاحم  ار  رفن  کی  دنتشادنپ ، یم  دندوب ، دیزی  رکـشل  ناگدنام 

.دوب وا  اب  اهرواب ، تاداقتعا و  مامت  ضرع  هب 

یعوضوم ره  هک  نایتوغاط  .دنک  تبث  هّللا  راصنا  لیخ  رد  ار  شیوخ  مان  تساوخ  یم  دوب و  هدـش  نادـیم  رادـمچرپ  اهنت  زور  نآ  وا 
اب هک  دندوب  یسک  رظتنم  کیلش ، هدامآ  ناشیاه ، لسلـسم  رورغ  رد  قرغ  زور  نآ  دندرک ، یم  یجّالح  يدود  ياه  کنیع  اب  اهنت  ار 

! هناقشاع یندیسر  دسرب ؛ تسود  ترضح  رادید  هب  ات  دوب  هدرک  تبرق »  » دصق هزور »  » ناهد

دوهـش زا  هک  شا  ینارون  هرهچ  دوب ! عوقو  لاـح  رد  هک  دندیـشیدنا  یم  یتیاـنج  هب  دوب و  هتفرگ  ارف  بیجع  یبارطـضا  ار  اـه  هچوک 
.دندوشگ شتآ  وا  تمس  هب  فرط  ره  زا  رودزم  نادرمناوجان  دش و  نایامن  دیشخرد ، یم  تداهش 

، لکش نیرت  یقیقح  هب  دهاوخ  یم  لطاب  قح و  هیزعت  تسا و  هتشاذگ  شیامن  هب  ار  ییاروشاع  ياه  هنحص  يریگرد ، ياضف  ییوگ 
! دنک رورم  ار  ثداوح 

! هنادرمناوجان رایسب  اّما  دندوب ، هدرک  ییارآ  فص  نانمشد 

ص:38
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اب تسیرگن ! یم  نوخ  رابیوج  هب  اهنت  وا  تسکـش و  یم  ضارتعا  چیه  یب  ار ، اه  لد  هدز  توکـس  ياضف  اه ، هلولگ  کیلـش  يادص 
.تسا هتفرگ  ناج  يا  همزمز  شلد  رد  ییوگ  دوبن ؛ نخس  هب  رداق  كانشطع  کشخ و  نابز 

هیلع هّللادبعابا  ترضح  شدج  هضور  نیرخآ  اروشاع و  ترایز  دیاش  نیتداهش ! نیرخآ  نایب  دیاش  تداهش ! تبهوم  زا  رکـش  دیاش 
! تشادن يا  هوکش  هلان و  چیه  اّما  دید ، یم  ار  شرامش  یب  ياه  مخز  مالسلا 

زا رتالاب  ییابیز  هچ  قشاع ، يارب  ًالـصا  دوب ! ابیز  شمـسبت  لثم  دـید ، یم  هچ  نآ  دوب ! هدـش  بنیز  ترـضح  ياه  هبطخ  قرغ  راگنا 
! دنتشاذگ شیاهنت  مالسلا  هیلع  ملسم  ترضح  لثم  تسرد  لاصو ! هنیرید  يوزرآ  هب  ندیسر  تداهش و 

!؟ دوب هچ  شهانگ  دّیس »  » هک دیسرپن  اهرودزم  نآ  زا  رفن  کی  یتح 

رادولج يزرم  چیه  هک  يدیـس  دنـشیدنیب ! شیوخ  حالـصا »  » هب ات  تسناد  یم  حالـس »  » هار زا  اهنت  ار ، ملظ  یلاها  هظعوم  هک  يدیس 
فیلکت هفیظو و  هب  اهنت  شدج ، هب  ادتقا  اب  هک  يدیـس  دوب ! هدرک  توغاط  اب  هزرابم  فقو  ار  نتـشیوخ  دوبن و  شدنمهوکـش  فدـه 

.دوب هداد  حیجرت  تیصخش  عماطم  هب  ار  نید  حلاصم  دیشیدنا و  یم  شیوخ 

نمیرها باوخ  اه ،» هیمالعا   » و اه » هلولگ   » ِهارمه شدایرف  ویرغ  دوبن ، دایرف  ناوت  ار  اهولگ  ضارتعا و  تردـق  ار  اه  نابز  هک  يزور 
! تفشآ یم  ار 

! تشاد دهاوخ  هارمه  ار  اه  هصق  نیرتراوگ  شوخ  نیرتابیز و  نیرتهب ، هک  ینایاپ  دوب ؛ هدز  سدح  ار  شیوخ  نایاپ  وا 

لاح رد  شدای ، میـسن  هشیمه ، يارب  ییوگ  دوشب ! ناییاروشاع  هرفـس  نامهم  ار  يراطفا  اـت  دوب  هدـش  ّتین  حبـص  ناذا  اـب  هک  یناـیاپ 
! تسا هدش  يراج  ناکم  نامز و  رد  شروهتم  حور  تسا و  ندیزو 

بالقنا باتک  زا  هدـنام  راگدای  هب  ِلصف  نیرت  یمارگ  شدای  اـّما  تسا ؛ یلاـخ  يدازآ ، زا  هدـنکآ  ناراـهب  رد  هشیمه  يارب  شدوجو 
توغاط نامیخژد  لباقم  میلـست  يریذپ و  متـس  هب  ار  تداهـش  وگزردنا » یلعدیـس  دیهـش  ! » دهد یم  بیـس  رطع  هک  تسا  یمالـسا 

.تسویپ یهلا  تمحر  نارک  یب  هب  خرس ، يزاورپ  اب  داد و  حیجرت 

! داب ازج  زور  رد  نامریگتسد  شتعافش  يدبا و  تمحر  نیرق  شحور 

ص:39
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يزاسوراد زور  يزار  يایرکز  نب  دمحم  دلوت  زورلاس 

هراشا

هبنشراهچ

رویرهش 1382  5

یناثلا 1424 يدامج   28

Aug. 27  . 2003

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / قشع يایمیک 

! تسا هدرک  نیمضت  ار  ناسنا  اه  نویلیم  ناج  شروضح ، تمِدق  دوجو  اب  شا ، هژیو  يوب  دوجو  اب 

دنوسپ و چیه  یب  دـیفم ، رـصتخم و  ّلُْکلَا ؛» ! » يرآ دـشابن ! لکلا »  » و يزار »  » نامدای رطع  زا  هدـنکآ  شیاوه  هک  تسین  یناتـسرامیب 
! دوب هدرک  هیده  ير »  » هطخ هب  ار  يداش  رورس و  ورس ، روهظون  لاهن  کی  لثم  دشاب ! دیاب  هچ  نآ  همه  يدنوشیپ !

.دومن یم  هولج  شیارب  یتشهب  نوچمه  ابیز ، ياه  تانق  اه و  همشچ  اه ، ناتسوب  اه و  غاب  دوجو  اب  ير ، ياوه  بآ و 

! شا یخیرات  هزاوآ  يروآ و  مان  جوا  یتح  و  یناوجون ، یکدوک ، تارطاخ  دوب ؛ وا  تارطاخ  زا  روطق  یباتک  لثم  غاب ، هچوک و  ره 

تخاب و یم  لد  یقیسوم  هب  یهاگ  .دوب  هدرک  تفرعم  ياه  هنیآ  مامت  بوذجم  ار  وا  دش و  یم  هتسارآ  ملع »  » رون اب  مک ، مک  شلد ،
! تاّیضایر بدا و  هب  یهاگ 

! درک الط  ار  دوجو  سم  دیاب  هک : دیچیپ  یم  شلد  رد  يا  همزمز  اّما 

! قشع مظعا ، ریسکا  تفرعم ، رصنع  هب  یبای  تسد  و  ایمیک »  » هب نتخادرپ  ینعی : همزمز  نیا  و 
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! دیسر نآ  كرد  لامک  هب  لکلا ،»  » فشک اب  اّما  دسرب ، نآ  هب  تسناوتن  يواحلا »  » اب هاگ  چیه  هک  يریسکا  قشع ؛ يرآ !

لد رد  نادواج  ِنادواج  دیـسر ؛ ینادواج  ّدلوت  هب  هکلب  تفاین ؛ نایاپ  لاس 313  رد  يزار » ياّیرکز  دـمحم ، رکبوبا  ، » لکلا فشک  اب 
! خیرات

.راگزور ياه  هچوک  سپ  هچوک  مامت  رد  رامیب  یمخز و  رازه  نارازه  لد  رد  هدنز 

، شتامحز همه  تیاهن ، رد  و  ریبدـتلا » باتک   » ات ریـسکالا » باتک   » زا افـش ،»  » ات اود »  » زا ّبط ،»  » اـت اـیمیک »  » زا دادـغب ،»  » اـت ير »  » زا
رارق شا  « ییانیبان  » ورگ رد  شماـن  تمظع  دوب و  هدـش  یکی  شیارب  بش  حبـص و  درکن ؛ یـضار  شیاـه  شـالت  زا  ار  وا  يواـحلا ،» »

! تشاد

دوجو عمـش  راـب ، نیا  دـشاب و  نارگید  هار  ارف  ییانـشور  نتخورفا ، هلعـش  نتخوس و  اـب  اـت  دـشاب ، یعمـش  دـیاب  هشیمه  هک  سوسفا !
يریسکا رطع  اج  ره  اّما  دوارت ، یم  ار ، وا  راگزور  خلت  يوب  لکلا ، دنچ  ره  .دوب  هدروآ  دیدپ  ناهج  تعسو  هب  يراز  هلعـش  يزار ،» »

! تسا یتحار  يدوبهب و  کیپ  یتمالس و  تشادهب و  دیون  دچیپ ، یم  شا 

لاح هتـشذگ و  نورق  یملع  لفاحم  خیرات و  هنحـص  رد  شمان  یگنادواج  اّما  دش ، مامت  يزار »  » ياه مشچ  تمیق  هب  لکلا ، دنچ  ره 
! دهد یم  ناشن  قشع -  مظعا - » ریسکا   » هب ار  وا  یبای  تسد  هدنیآ ، و 

ار يزار  خیرات ، هک  تشاذگن  قشع  ددنویپ ! یمن  یگنادواج  هب  يا  هشیدنا  چیه  دوش و  یمن  یمان  یمان ، چیه  دـشابن ، قشع  رگا  هک 
! دنک دودحم  دادغب ، ای  ير  هب 

! دوب شقیال  هک  تخاس  ینامسآ  یسیدنت  يزار ، زا  قشع ،

ار اه  مشچ  يا  هظحل  يزار ، مان  هب  دیاب  زورما ،

هب تمدـخ  هار  رد  ار  شیاه  مشچ  يوس  وا ، هک  ارچ  تشگ ؛ شمان  ییانـشور  لابند  هب  نامز ، کیرات  يایاوز  رد  تشاذـگ و  مه  رب 
! داد تسد  زا  یمالسا ، یناریا -  مولع  ّتیرشب و 

.دوزفا دهاوخ  یمالسا  ناریا  تمظع  هب  شنوزفا ، زور  تمظع  دش و  دهاوخن  ناراگزور  شومارف  هک  یمان 

! تسا هدرورپ  ناماد  هب  ار  ...و  یلعوب  يزار ، یباراف ، نوچ : ینادرم  هک  ینیمزرس  نینچ  اشوخ 

! داب هدوتس  نآرق ، هقف و  تفرعم و  بدا و  شناد ، ملع و  ِناگتخیهرف  مامت  دای 
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مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تدالو 

هراشا

هعمج

رویرهش 1382  7

بجر 1424  1

Aug. 29  . 2003

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / مجنپ دیراورم 

يروش هدز  نماد  مالسلا  هیلع  داّجس  ِنیسحلا  نب  یلع  ماما  داهن ، كاپ  ناراذگ  تدابع  تنیز  مشـش ، موصعم  مراهچ ، يداه  هاگلزنم 
.دنزاس یم  شیوخ  شرع  ار  قیفش  ماما  نآ  ِتیب  الاب ، ملاع  ناگتشرف  دوش و  یم  یتوکلم  یفعش  یهلا و 

.دپت یم  شفلخ  هفیلخ  راظتنا  رد  مالسلا ، هیلع  نیدباعلا » نیز   » هب بَّقلم  بلق 

.دراپس یم  شیوخ  هظفاح  هب  ار  تیالو  فدص  دیراورم  نیمجنپ  ششخرد  دجنگ و  یمن  تسوپ  رد  یلاحشوخ  زا  یبنلا ، هنیدم 

هعیش هنیدم  ِناگمه  زیوالد ، يرطع  هب  یهلا ، مولع  هدنفاکش  نیرتریظن  مک  نینزان  دوجو  ماجنارس ،

.داهن یتیگ  هب  مدق  مالسلا ، هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  نیتریخلا » نبا   » تخاس و روضح  هداب  تسم  ار 

.دومرف رَّطعم  ار ، هعیش  ياه  هام  اهزور و  شیوخ ، يایلوا  زیگنا  حور  رطع  هب  هک  ار  يادخ  ساپس 

! دیشخب تاجن  یگدیشاپ  مه  زا  یگتخیسگ و  زا  ار  نیمز  شیوخ ، مزب  ِناکاپ  نزح  رورس و  تکرب  هب  هک  ار ، يادخ  ساپس 

یم زان  هچ  هنیدـم ، لاله  تما ، تماما  لاصخ  وکین  لاـمج و  نیریـش  هناورپ  نیمجنپ  روهظ  ماـش  رد  هک  میدـید  یم  میدوب و  شاـک 
! دیدنخ
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هام زاوآ  دوب و  ناگراتس  یبوک  ياپ  ماش 

«. مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  رفعجوبا  ، » نیمجنپ دیشروخ  ِعولط  نشج  هب 

یجنپ هجیدخ  / مالسا هناوتشپ 

! بشما تسا  یبیجع  بش  هچ 

راظتنا رد  یناسنا  يایفارغج  دیاش  تسا ! فرگش  يا  هثداح  نتسبآ  نامز ، ایوگ  هوکش ! زا  زیربل  اه ، هظحل  دنماهبا و  راشرس  اه  هقیقد 
ربخ شیپ ، اه  لاـس  هک  يا  هدـیدپ  .فوشکماـن  ورملق  کـی  فشک  زا  رت  فرژ  رت و  گرزب  هدـیدپ  تسا ؛ هتـسشن  میظع  يا  هدـیدپ 

.نوگرگد ار  اه  لد  هدرک و  لوغشم  ار  اهرکف  شروهظ ،

! هدش هداد  هدعو  زیختسر  عوقو  بش  .تسا  دوعوم  بش  نامه  بش ، نیا  کنیا  و 

.دـش دـنهاوخ  عمج  شرادـم  رب  تقلخ ، ياه  هدـیدپ  مامت  هک  يا  هراتـس  تسا ؛ دوهـشم  نامـسآ  رد  راد ، هلابند  هراتـس  کی  روضح 
...يا هراتس  تمصع ! ترتع و  یهانتیال  ناشکهک  زا  يا  هراتس  تیالو ، گرزب  هموظنم  زا  يا  هراتس 

! دوش یم  نیمز  دیشروخ  دیآ و  یم  دورف  نامسآ  زا  يا  هراتس  دیآ ؛ یم  و  ... 

دشخب و یم  رون  ار  كاخ  هراتـس ، نیمجنپ  دیآ ! یم  دورف  نیمز ، -  دیـشروخ  نیمراهچ  هناخ  کئالم -  طبهم  رد  تسرد  هراتـس ، و 
.دریگ یم  مان  مالسلا  هیلع  دّمحم 

هنیدم تمس  هب  نامز ، نیمز و  هظحل ، کی  رد  و 

.دنیاس یم  هنیدم  كاخ  هب  رس  اه ، نامسآ  هظحل ، کی  رد  .دنخرچ  یم 

.تسا قشع  هلبق  نیمجنپ  مالسلا  هیلع  دّمحم  هک  دناوخ ، یم  زامن  هنیدم  تمس  هب  یتسه ، هظحل ، کی  رد 

.دیخرچ دنهاوخ  شقشع  روحم  رود  هب  تدارا ، ياه  هبرقع  مامت  هک 

.میدوب ترظتنم  اه  نیا  زا  شیب  قشع ! ياقآ  مالس !

.میدوب هدرک  تیاه  مدق  زا  ییاریذپ  هدامآ  اه  نیا  زا  شیپ  ار  ناج  ياه  مشچ  و 
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! دیدمآ شوخ 

.قشع روش  دراد و  رهم  معط  ناتندمآ  هک 

مهیلع تیب  لها  ّتیمولظم  ّتیموصعم و  دوخ ، ياه  مشچ  اب  اـت  دـیدمآ  یم  دـیاب  تشاد ! زاـین  امـش  نشور  روضح  هب  ـالبرک  ردـقچ 
.دنیشنب هراظن  هب  ار  مالسلا 

! دینیشنب ریسفت  هب  ار  ملاع  تبیصم  نیرت  میظع  ات  دیدمآ  یم  دیاب 

! مالسا هناوتشپ  يا 

.دوب البرک  یمرگلد  ثعاب  تروضح 

! ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يامن  مامت  هنیئآ  يا 

.راکشومارف ناهج  نیا  دنیشنب ، اشامت  هب  هناقشاع  ار ، ادخ  هرابود  ات  دیدمآ ، یم  دیاب 

...و وت  راتفگ  وت ، راتفر  وت ، شور  رد  هراظن ؛ هب  ار  مالسا  و 

! خیرات دبلاک  رد  ناسنا  هرابود  ِیحو  يا 

رد راذـگب  شیاـمن  هب  ار  مالـسا  ّتیموـلظم  و  نکـش ! ناـمیپ  هشیمه  راـگزور  نیا  نیگنـس  شوـگ  رد  نک  توـالت  ار  ادـخ  هیآ  هیآ 
! تافرع يارحص 

روک زا  هرگ  و  ملع ، هجنپ  رد  ینک  هلاچم  ار  رـشب  ِینادان  لـهج و  اـت  میدوب ! ترظتنم  اـه  نیا  زا  شیپ  هدـش ! هداد  هدـعو  تقیقح  يا 
يدنوادخ تفرعم  ملع و  همشچرس  وت  هک  شناد ! تشگنا  رس  اب  ییاشگب ، خیرات  یمهف 

! نک تا  ینابرهم  نامهیم  ار  ام  يا  هظحل  نامیاه و  لد  ریوک  رب  رابب 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  «/ نِیّیِبَّنلا ِمْلِع  َرِقاب  ای  »

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هک  یملع  دیسر ؛ یم  رظن  هب  راوشد  ینتفایان و  تسد  ملاع ، تارذ  مامت  تعسو  هب  یتح  ناشکهک ، داعبا  هب  یتح 
ملع لبمـس  هناگی  مالـسلا -  هیلع  یـضترم  یلع  نینمؤملاریما ، زا  دعب  یتح  هک  یملع  دـندوب ! هداهن  تعیدو  هب  دوخ  زا  ملـسو ، هلآ  و 

ناگمه يارب  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  ثیداـحا  ینآرق و  مولع  رارـسا  اـت  تشاد ، اـناوت  یمّلعم  رـسفم و  هب  زاـین  یهلا - ،
.دنک راکشآ 
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شروهظ تراشب  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هب  دنوادخ  ار  شندمآ  هدعو 
.دوب دهاوخ  ملسو » هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبَّنلا  َدَْعب  ِْملِْعلا  َرقاب   » هک يدولوم  ِتراشب  دندوب ؛ هدناسر  نارای  هب  ار 

.تشاد رایسب  تهابش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تریس ، هب  مه  مان و  هب  مه  هک  يدولوم  تراشب 

هک یسک  دزان ! یم  هشیمه  شدوجو ، هب  قشع ، هک  یسک  شوغآ  رد  نداهن  رـس  مه  نآ  ینامـسآ ! يروضح  هچ  وکین و  یتراشب  هچ 
هک یماما  تسا ! تاجن  یتشک  تیاده و  غارچلچ  هک  یماما  مالسلا ! هیلع  نیسح  ماما  تسه ؛ هدوب و  یتسه  نایرش  رد  دنوادخ  نوخ 

البرک رد  تا  يزابناج  دهاش  هک  يدیشروخ  دالیم  مالسلا ! هیلع  هّللادبعابا  ای  داب  تتراشب  دنک ! یم  عضاوت  شمان ، ندینش  زا  نامسآ 
! دز دهاوخ  دنویپ  تماما  خیرات  هب  ار  وت  ییالبرک  رطع  دوب و  دهاوخ 

! درک دهاوخ  رون  قرغ  ار  تماما  هناخ  هک  ینارون ، روهظ  نیا  زا  هّللا  كرابت 

! تسا هدرک  تاولص  ّمنرت و  قرغ  ار  مشاه  ینب  ياه  هناخ  هک  ینامداش  نیا  زا  هّللا  كرابت 

.دراد یم  او  حیبست  هب  ار  نامسآ  شاملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوفطصم  توارط  هک  ابیز  هاگن  نیا  زا  هّللا  كرابت 

! تسا هدرک  شیوخ  تسم  ار  هنیدم  رسارس  هک  يرطع  نیا  زا  هّللا  كرابت 

! دنهد یم  ناشن  ار  يولع  تلاصا  هک  شیاه  مشچ  تباجن  زا  هّللا  كرابت 

! نیّیبّنلا ِْملِع  َِرقاب  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَأ  »

! مالسلا هیلع  یلع  نب  دمحم  ای  رفعجابا  ای  کیلع  مالسلا 

! یهلا نالوسر  ایبنا و  ثراو  يا  وت  رب  مالس 

! نینمؤملا ماما  يا  وت  رب  مالس 

! نایناهج دنوادخ  تجح  يا  وت  رب  مالس 

!« یهلا مولع  هدنفاکش  يا  وت  رب  مالس 

! تخومآ دّدرم ، ناروابان  هب  ار  یناسنا  روعش  هک  تیاناوت  ملق  رب  دورد 

! دوب هدرک  دوخ  هتفیش  ار  نمشد  تسود و  هک  تنایب  تقادص  رب  دورد 

زا راشرـس  ياه  تونق  رب  دورد  .دوب  وت  ینارون  روضح  زا  هدنکآ  اه ، لد  هنیجنگ  يدوب و  وت  شنیرهوگ  متاخ  هک  يا  هقلح  رب  دورد 
.دراذگ یمن  افش  زا  بیصن  یب  ار  عیقب  نارئاز  مه  زورما  دوب و  دنمدرد  ياه  لد  يافش  هک  تا  ینابرهم 
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! مالسلا هیلع  رفعجابا  ای  ناجالوم ،

! دتسرف یم  دورد  تدای  زبس  ياه  هظحل  هب  تسا و  هتفرگ  نشج  ار  تندمآ  قوش  لد ، هک  زورما ، تسا  يزور  ابیز  هچ 

زا ار  نامیاه  لد  دـش ، زادـنا  نینط  نآ  رد  تیادـص  راب ، نیلوا  يارب  هک  يا  هناخ  نیرفآ  يداش  ياـه  هظحل  هب  مسق  ار  وت  ناـجالوم !
! تناقشاع ِلد  نیا  وت و  نیا  کنیا  اما  تسا ، هاتوک  عیقب  ترایز  زا  نامیاه  تسد  دنچره  نک ! لوبق  ار  نامترایز  لامالام و  تقشع 

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / مولع هدنفاکش 

وت نأش  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ملح  ربمایپ  ملع و  رهـش  هک  منک ، یم  نابرق  وت  ياه  مدـق  ياـپ  هب  ار  شیوخ  يدـمآ ! شوخ 
: دومرف

« اْرَقب ِنیّدلا  َْملِع  ُرَْقبَی  يذَّلا  َوُه  »

! ینتفاکش هچ  ار ، نید  ملع  دفاکش  یم  هک  تسا  یسک  مالسلا ، هیلع  رقاب  یلع  نب  دمحم 

تلاهج رد  گرم  زا  تشناد ، لالُز  هب  ار  ناـمدرم  ناـج  ریوک  هک  یتشاذـگ  مدـق  شوخ  یتیگ ، هب  نید ! راـگزومآ  ملع ! راـگدرورپ 
هک دومرف  تا  ّینَُدل  ملع  تعفر  نایب  رد  نالهاج و  خساپ  رد  دیفم ، خیش  هک  دوب  نامه  قح  دنگوس ! ادخ  هب  یناهرب ؛

« .تسا یناتسبد  یلفط  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  دزن  رد  برع  ناهج  هداعلا  قراخ  دنمشناد  نآ  هْبیَتُع  نب  مکح  »

لکشم تسد  هب  تترضح ، زا  هّیِبلاو » هبابح   » هک مینک  یم  تاهابم  وت  هب  ناهج ، ناگتسشن  یتشک  اب  میشوخرس و  تروضح  رورُس  هب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نینزان  یباحـص  نآ  يراصنا - » هّللادـبع  نب  رباج  « » تاداعـسلاوبا  » دـنک و یم  دای  دـنوادخ  ياشگ 
زا قوش  کشا  وت ، ياـمن  زجعم  ِتسد  زا  رباـج ،»  » دـیامن و یم  یفرعم  تا  هنوگ  ربماـیپ  ياـه  ییوگ  بیغ  هدز  تفگـش  ار  ملـسو - 

.دناشف یم  تبحم  ِناگدید 

، داب وت  رب  شتوربج  ِناگتشرف  ادخ و  دورد 
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! يدمآ شوخ 

.دنام بیرغ  تفیرش  ربق  نوچمه  وت ، فیرش  ردق  دندیمهفن و  ار  وت  نیشن ، شرف  ِناسنا  هک  فیح  اما 

؟ تلاسر نادـناخ  رد  رگم  دـشاب ، هداهن  شرف  هب  مدـق  زاین ، هلبق  هب  يور  يا ، هدیـسرون  هک  دـیراد  غارـس  ار  ملاع  ياـجک  یتسار ، هب 
طاـشن شخب و  حرف  يرون  .يوب و  شوخ  هزیکاـپ و  يداـهن ؛ مدـق  شرف  هب  شرع  زا  هلبق ، هب  يور  هک  هلیبق ! هراتـس  يا  داـب ، تدورد 

.تخاس یم  راچد  ترهم  هب  ار  نایفارطا  لد  دیوارت و  یم  تراسخر  هنییآ  ناتسد و  رولب  زا  زیگنا ،

ِناوخ رب  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  هداز  تردپ ، رخآ  ینک ؛ زاغآ  تندیسر  ارف  ماگنه  زا  ار  شیوخ  یناشفارون  هک  وت  زا  دوبن ، رود 
، رهم گرزب  نآ  هرفـس  رب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هّرقوم  هدازهاش  تردام ، دروخ و  یم  هدجـس  زامن و  نان  دنوادخ ،
دیشک و یم  رد  برقت  رولب  ینابر ، ضیف  همشچ  زا  بش  زور و  مالسلا  هیلع  دابعلا  نیز  طاسب  رب  دوب و  هدیـشون  تفرعم  روهط  بارش 

.دش یم  رون 

ِدنزرف وت و  زا  ار  شیوخ  قنور  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تمحر  لوـسر  نید  هک  داـب ، وـت  رب  ادـخ  مالـس  دورد و  مجنپ ! هلبق  يا 
دـندرک و عولط  امـش  ُقُفا  زا  همه  هعیـش ، تهاقف  ملع و  ياهدیـشروخ  هک  دراد  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  وت ، فیرش 

اهدیفم و خیش 

اه یمزراوخ  اه و  ینوریب  ناحیروبا  اهانیـس و  یلعوب  اه و  یّلح  همالع  اه و  fe _' یضترمدیس اه و  يراصنا  خیش  اه و  یـسوط  خیش 
.دندش ریثکت  امش  زاجعا  قرشم  زا  دنا ، هرامش  زا  نوریب  هک  همه  همه و  اه ، يزار  و 

! داب وت  داهن  کین  كاپ و  ناورهر  نایعیش و  رب  وت و  رب  ناّنم  دزیا  نایاپ  یب  دورد 

یمیرک دیمحلادبع  دیس  !/ هتخیمآرد مه  هب  ملع  ملح و  يا 

! تیاده ملع و  باتفآ  يا 

« يداه  » و رکاش »  » یتفای و راب  رکش »  » هلق جوا  هب  تیاده ،»  » طرف زا  هک  باتب  شیوخ  ِتیاده »  » و رکش »  » شبات زا  نامناج ، رازلگ  رب 
! هتخیمآرد مه  هب  ملع  ملح و  يا  .یتفرگ  بقل 

! هتخیوآ ادخ ، يابوط  ياه  هخاش  رب  يا 
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! داب تدورد 

.دیناشوپ مالسا  تیفاع  سابل  ار  دنچ  ینارفاک  يدنوادخ ، ملح  هب  تملع  شزیمآ  هک  داب  تدورد 

! انم هّکم و  دنزرف  يا  داب ، تمالس 

! احطب هلالس  يا  داب ، تمالس 

! شنیب شناد و  ربمایپ  هّیرذ  يا  داب ، تمالس 

: يدومرف يراصنا  رباج  هب  شوخ  هچ  دوخ ، هک  داب ، تمالس 

« ِهَمایِقلا ِمْوَی  یِلا  ٌِنئاک  َوُه  ام  َناک َو  ام  َْملِع    ُ هّللا َِیناطْعَا  ْدََقل  ُِرباج  ای    ِ هّللا «َو 

هب ار  دوب  دـهاوخ  تمایق  زور  ات  هچ  نآ  ره  هدوب و  هچ  نآ  ره  ِملع  میظع ، میلع و  راگدرورپ  دـنگوس ! ادـخ  يدـنوادخ  هب  رباج ! يا 
.هدومرف اطع  نم 

! مالسلا هیلع  رقاب  ماما  مولع ، هدنفاکش  متفه ، موصعم  مجنپ ، هراتس  يا 

.دش یهاوخ  هتخیگنارب  هک  يزور  یتسب و  ورف  ناهج  زا  هدید  دیهش ، هک  يزور  يدوشگ و  ناهج  هب  هدید  هک  يزور  وت ، رب  مالس 

.اّیَح ُثَْعُبی  َمْوَی  َدِهُْشتْسا َو  َمْوَی  َِدلُو َو  َمْوَی  ِْهیَلَع  ُمالَّسلا  َو 
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هللا همحر  یفجن  یشعرم  هّللا  تیآ  تلحر 

هراشا

هبنش

رویرهش 1382  8

بجر 1424  2

Aug. 30  . 2003

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / نامز هاگن  رد  يراج  تمظع 

تمظع نیرت  هشیمه  يا  دـناوخ ، یم  ارف  تتبرت  ِیـسوباپ  هب  ار  هشیدـنا  ناورهر  لیخ  زور ، ره  هک  تا  ینامـسآ  تمظع  داـب ، هدوتس 
! ناهذا رد  هدش  باق  دوهش  نیرت  يراج  يا  تهاقف !

ار وت  تسد  رطع  اه ، باتک  مامت  ییوگ  درک ! مامـشتسا  اه ، باتک  مامت  هچابید  زا  ناوت  یم  ار  وت  رطع  هک  زاین ، ياه  هظحل  لالز  يا 
! تسا راربا  تشهب  زا  یتمسق  هناخباتک ، دنوارت و  یم 

.دروآ تتعافش  هلبق  هب  زاین  يور  تسیرگ و  وت  گوس  رد  هک  مزان  یم  میاه  مشچ  هب  مه  نم  اه ، مشچ  مامت  لثم 

یعون و هب  ار  صاوخ  هک  يرارـسا  تفرعم ! رارـسا  زا  دوب  هدـنکآ  تدوجو  تسا و  یهلا  راونا  وترپ  باـتزاب  هک  يدوب  يرون  نآ  وـت 
.درک یم  بذج  دوخ  تمس  هب  رگید ، یعون  هب  ار  ماوع 

! دسانش زاب  نآ  زا  ار  شیوخ  هنحص  نامانمگ  خیرات ، ات  تسا  باسنا » ملع   » سوماق ییوگ  تروضح ،

هچ تا ، ینامسآ  تسارف  زج  دراپسب ؟ شیوخ  هناخافص  هب  ار  تفرعم » ياه  هنیجنگ   » تسناوت یم  تمه  نیمادک  تیافـصاب ، لد  زج 
؟ درادب ظوفحم  نامرحمان  مشچ  زا  ار  بوتکم » هراتس   » نامسآ کی  تسناوت  یم  یسک 

ناوت ار  تسد  نیمادک  وت ، تمارکاب  ياه  تسد  زج 
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؟ دوب ناتسد  یهت  مخز  رب  نداهن  مهرم 

؟ دزاونب ار  سفن  مه  یب  ِناگراوآ  ِتبرغ  تسناوت  یم  هاگن  نیمادک  وت ، نابرهم  هاگن  زج 

یم هناخباتک  ِیهاگرد  هب  دـنیوج ، یم  كّربت  نادـب  نایـسدق  هک  ار -  تتبرت  میرح  یـسک  هچ  دوبن ، تدنمهوکُـش  رظن  يادـنلب  رگا 
؟ درپس

؟ یتسیک وت  تفرعم ! هولج  نیرتدنمهوکش  يا  هآ  یتسیک ؟ وت 

.دنیاتس یم  ار  وت  سفن  تّزع  یگرزب و  ناگراتس ، درب و  یم  کشر  تا  ینارون  هاگراب  هب  نامسآ  هک  ییوت  نیا 

.دنراد یم  هگن  نشور  ناگدنیآ ، هار  ارف  ار  تدای  سوناف  دننک و  یم  راختفا  تمان  هب  یمالسا ، هشیدنا  ياه  هزوح  هک  ییوت  نیا 

تقادص تترضح ، ناگتفیش  دوب و  تیاه  هشیدنا  يامن  مامت  هنییآ  تا ، یگدنز  راتفر  راتفگ و  هک  هقف ، ِینتفایان  تسد  هلق  نآ  ییوت 
! یگنادواج تیاهن  یب  ات  هتفر  يا  دندید ! یم  وت  تماق  رد  ار  یهلا  يایلوا  ایبنا و 

ماـمت هک  مینک ، شومارف  میناوت  یم  یک  دوب ، هدـش  مغ  ياـنعم  ماـمت  قادـصم  هک  ار  مق »  » زور نآ  هتخیمآ  مه  رد  ِنویـش  توکس و 
؟ میداتسیا اشامت  هب  نانک  تعیاشم  دوب ، هنافراع  ياهزاورپ  تیاهن  هک  ار  تا  ینامسآ  جورع  میتسیرگ و  تگوس  رد  ار  نامهاگن 

! نامز هاگن  رد  يراج  تمظع  يا  خلت ! رایسب  یعادو  میدرک ؛ یم  عادو  وت  اب  دوب ، هدش  هتشابنا  نامیاه  لد  رد  هک  یتبرغ  مامت  اب 

: مینک همزمز  میهاوخ  یم  هعمج ، ياه  بورغ  لثم  هک  میراشرس  تدای  زا  نانچ 

هنرو دنک ، افص  مکشا  وت  دای  هب  رگم 

یناراب ياهزور  نیا  رد  هتفرگ  ملد 

رثوک و تعافش  هیاس  رد  هک  هّللا  ءاش  نا  دنا ! یندشان  شومارف  هک  داب ، تا  هناقداص  ياه  تدهاجم  رب  یهلا  يایلوا  دنوادخ و  دورد 
نا دوب ؛ یهاوخ  ازج  زور  رد  نامریگتسد  مالسلااهیلع ، شا  ییارهز  تایانع 
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! هّللااش

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / نیشن رهپس  رهِم 

رب ار  ناشخرد  ماب  نیا  دنراوتسا و  اه  نادب  تبیغ ، رصع  رد  مالسلا ، هیلع  ترتع  نآرق و  هک  دنا  یهلا  نید  هنانح  نوتس  عیشت ، عجارم 
.دنراد یم  هاگن  هدرتسگ  تیرشب ، هریت  ماش 

هک ینادناخ  رد  دوشگ ، ایند  هب  ینارون  هدید  نیعبرا ، هاگرحـس  رد  هک  دوب  میدـق  هلـسلس  نیا  زا  میوق  يا  هقلح  زین  گرزب  درم  نآ  و 
.دندومن یم  دصر  تلیضف  ياه  هراتس  دندوشگ و  یم  لاب  نامسآ  رد  نامسآ  اوقت ، ملع و  ياه  لاب  هب 

دش روراب  شیاوقت ، ناسین  داب  زا  رازَه ، هفوکش و  رازه  نارازه  تسشن و  وا  ملع  راهب  تصش  هرفس  رب  فجن ، مق و  هینید  مولع  هزوح 
.دیئور تهاقف  راسخاش  رب  و 

هّیدـیز تنـس و  لها  هعیـش و  ياملع  زا  تیاور  هزاـجا  تسیود  زا  شیب  هک  دـیدرون ، رد  ار  مالـسا  ناـهج  ناـنچ  نآ  شتناـما  هزاوآ 
.درک تفایرد 

دجـسم و زا  دـیدرگ ! يرامعم  اهدای  رد  دـش و  هداهن  ناینب  راـگزور ، هحفـص  رب  شدوجو  راـس  همـشچ  شـشوج  زا  هک  اـهداینب  هچ 
«. شا هناخباتک  ، » وا لیدب  یب  دیواج و  رثا  گرزب  ...راگدنام و  يوکین  رثا  رایسب  هناخباتک و  هسردم و 

.دنز یم  دنویپ  تیدبا  هب  ار  يونعم  تایح  ناگنشت  اه ، نرق  ات  هک  دش  نامز  لالز  يراج  وا ، هناخباتک 

.دوشگ ناگمه  رب  غیرد  یب  ار  شناد  رهش  هزاورد  هک  دوب  دهاوخ  هشیمه  يارب  وا ، راگدنام  كرابم و  رثا  وا ، هناخباتک 

رارق مارآ و  يا  هظحل  ناگتخیهرف ، ناهوژپ و  شناد  ياه  تسد  بات  بت و  رد  شتاحفص ، هک  تسا  ییاه  باتک  نمأم  وا ، هناخباتک 
.راودنپس دنرادن ؛

مراهچ موس و  مود و  ياه  هدس  یفوک  ياه  نآرق  نوچمه  ییاهدیراورم  ِنما  ِفدـص  یمالـسا و  ریاخذ  سیفن  روجنگ  وا ، هناخباتک 
یبرغم نآرق  يرمق و 

هخسن هللا و  همحر  یسلجم  همالع  طخ  هب  راونالاراحب  لصا  هخسن  زین  يدادغب و  باوب  نبا  نآرق  مراهچ و  هدس  زا  نیتسوپ  رب  هتشاگن 
.تسا رگید  ياهرهوگ  هللا و  همحر  یلماع  ّرح  خیش  نآ ، گنس  نارگ  فلؤم  كرابم  طخ  هب  هعیشلا  لیاسو  لصا 
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یّطخ هخـسن  ناونع  رازه  هاجنپ  زا  شیب  اب  نآ ، یطخ  ياـه  هخـسن  هنیجنگ  هک  تسا  یملع  ینغ  گرزب و  ناتـسگنهرف  وا ، هناـخباتک 
هک تسا  اه  نآ  هدنزرا  راثآ  تلیضف و  ملع و  ناینیـشیپ  هب  درم ، گرزب  نآ  رو  هلعـش  شطع  هناشن  تاهابم و  هیام  اتمه ، یب  سیفن و 

ققحم رهاوج و  بحاص  یّلح و  همالع  یّلح و  ققحم  یسوط و  خیـش  نوچ  یناگرزب  كرابم  طختـسد  هلمج : زا  ینیّرز ، ياه  گرب 
كَرات رب  دامادریم ، يزاریـش و  ياردصالم  مالـسا ، گرزب  نافوسلیف  ...و و  یناشاک  ضیف  ییاهب و  خیـش  يراصنا و  خیـش  یکرک و 

.دشخرد یم  نآ 

رمث یناشفارون و  ناتسبات  نیمشش  دون و  رویرهش  متفه  هاگماش  رد  درپس و  نت  ریزگان  بورغ  هب  شـشخرد ، يرمع  زا  سپ  تبقاع  و 
ییوکن هب  شماـن  هک  تسا  نآ  هدرم  ، » هچ دُرم ؛ دـهاوخن  هدرُمن و  زگره  هک  دوب  یماـنوکن  ِدرَم  اـما  داـهن ، مه  رب  هدـید  شا ، یناـسر 

« دنربن

رد اه و  جنر  لمحت  هب  شنیب ، شناد و  لالز  همشچ  هب  یبایتسد  يارب  ار  شرادم  ِناگراّیس  هک  ینیـشنرهپس  رهم  هک  دوب  نیا  مه  قح 
يراجیتسا و ياه  هزور  اب  دشک و  شوغآ  هب  ار  اسرف  تقاط  تامحز  هک  دشاب  نینچ  زین  دوخ  دومرف ، یم  قیوشت  اه  ترارم  ندیـشک 
دروآ و مهارف  لاـمک  تفرعم و  ياـه  هتـشاگن  زا  میظع  سب  يا  هناـخ  اـت  دـنک ، ناـبنَا  قشع ، باـتک  یهوـبنا  زادـگ ، نت  ياـه  هشیپ 
هک دوش ؛ هنادواج  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  مولع  ناققحم  ِياـپ  ریز  شیوخ ، هناـخباتک  يدورو  ورهار  رد  ماـجنارس ،

: دومرف

« .دینک نفد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مولع  ناققحم  ياپ  اریز  یمومع ، هناخباتک  رد  ارم  »

! داب ورهر  رپ  شهار  داش و  شحور 

يریدق نیسحدمحم  / عیشت نامسآ  رد  یباهش 

نیا ات  .دنتـشگ  یم  هریخ  تندمآ  ریـسم  هب  راظتنا ، ياه  هرجنپ  تشپ  زا  دـندز و  یم  رانک  ار  رارق  ربص و  ياه  هدرپ  نایناریا ، ياه  لد 
روضح زیگنا  لد  رطع  يدیـسر و  هار  زا  يوضر  مرح  ترایز  قوش  روش و  زا  راشرـس  یبلق  یکاپ و  افـص و  زا  يراـب  هلوک  اـب  وت  هک 

.تشگ هدنکارپ  ناملد  ياه  هچوک  رد  تزبس 

ناهوژپ شناد  قاتشم  هنشت و  لد  دیمارخ و  یمالسا  مولع  رازنمچ  رد  يورس  نوچ  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  كاپ  هلالـس  زا  يدرم 
.درک ریسا  دوخ  رهم  دنمک  رد  ار 

ص:52

هرامش 52 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


، دوب هدرک  نیریش  ار  دوخ  ناور  ماک  نانآ  شناد  تفرعم و  بطر  زا  دوب و  هتسشن  دیتاسا ، ناتسلخن  رانک  رد  اه  لاس  دوخ  هک  یـسک 
.تشاد یم  هضرع  یهاگآ  ملع و  ناتسود  هب  دوخ ، یملع  مزب  رد  ار  شناد  گنراگنر  ياه  هویم  هک  وا  مه 

.درک قنور  یب  ار  نونجم  قشع  رازاب  تشگ و  شرف  شرع و  هدیزگرب  ناتساد  تیب ، لها  هب  وا  قشع  ناتساد  هک  يدرم 

مرح و رد  حبص ، ناذا  زا  شیپ  ار  دوخ  زاین  زار و  ياه  هکد  هک  دوب  یـسک  نیلوا  شفیرـش ، رمع  تدم  رد  یفجن ، یـشعرم  هّللا  هیآ 
ياه ناتـسب  دیـشک و  کلف  هب  رـس  شلامعا  باوث  زادنا  سپ  ياه  باسح  .دوشگ  یم  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  میرح 

سکع هک  یـسک  .داد  رارق  تشهب  ترخآ و  نیکّـالم  هـلمج  زا  ار  وا  شریظن ، یب  ياـه  هناـخباتک  ياـه  ناتـسغاب  هـیملع و  سرادـم 
رد شتاحلاص  تایقاب  ياهولبات  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  اب  شا  ییاون  مه  ریواصت  یمالـسا و  بـالقنا  زا  شغیرد  یب  ياـه  تیاـمح 

« نیدلا باهش   » یملع غورف  اما  تسا ، یلاخ  بالقنا  ناتـسوب  رد  شدوجو  لگ  هچ  رگا  .تسا  راگدنام  نانچمه  مالـسا ، ناهج  رالات 
.تسا ناشخرد  عیشت  نامسآ  رد  مه  زونه 

ماش حبص و  مه  یپ  زا  دنیآ  رد  ات 

مالس تکاپ  تبرت  رب  وت و  رب 
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رنهاب ییاجر و  تداهش 

یناهارف یناچیم  يدهم  / دیهش هناورپ  تفج  کی 

ریقح كون  دزیر و  یمن  نوریب  هرجنح  زا  هک  تسا  عیـسو  نانچ  نآ  داـیرف  مجح  تشون ؟ هک  دوش  یم  هنوگچ  تفگ ؟ دـیاب  هنوگچ 
هک میوگ  یم  یناگناورپ  زا  دریگن ؟ شتآ  دنسیونب و  نآ  رب  خرس  ار  تداهـش  هک  تسا  هحفـص  مادک  ایآ  .دتلغب  هک  دناوت  یمن  ملق ،
زا .دنبایب  روهظ  يارب  یلاجم  ار  ناش  ییابیز  هک  نآ  زا  شیپ  دندش ، رتسکاخ  دندوب و  دیـشروخ  هناورپ  ناشدـنازوسن ؛ یعمـش  شتآ 

...میا هتخومآ  اما  دنزومایب ، ام  هب  ار  یگناورپ  هک  نآ  زا  لبق  دندمآرد ، زارف  هب  ام  ناتسعمش  نایم 

.درک دهاوخ  رجفنم  ار  ناشرکیپ  ِمجح  تبقاع  نوخ ، ءاقستسا  دش ؟ دنهاوخ  باریس  تقو  هچ  رخآ  نیطایش ، هدولآ  نوخ  هب  ِناتسد 

.دندوشگ لاب  رگید  هناورپ  ود  ناس ، نیدب  و 

.دنیاشگب لاب  يوس ، نآ  هب  دنناوت  یم  شیوخ ، گرزب  ياه  لاب  اب  هک  دنتسه  ناگناورپ  اهنت  تس و  ینامسآ  هدیدپ  کی  قشع ،

.دنهد هار  شیوخ  هب  ار  رفس  نیا  تراسج  دنناوت  یم  راوتسا  ياه  ماگ  طقف  هک  ینالوط ، تسا  یقیرط  قشع ، و 
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.دنراد ار  يزابقشع  نیا  ِبات  ناگناورپ ، نیرت  هلاو  اهنت  هک  غاد ، ینارون و  تسا  یعمش  قشع ، و 

...تسا نیا  يرآ ! ...تسا  نیا  قشع  و 

؟ دـیدوب هدوشگ  رونم  عمـش  يوس  هب  یهار  ار  شیوخ  موق  هک  دوـب  نیا  زج  رگم  هاـنگ ؟ نیمادـک  هب  دـیدوب ؟ هدرک  هچ  امـش  رگم  و 
.زین ناگناورپ  موق  زا  دیدوشگ ؛ شیوخ  لاب  زا  غوی  سپ  دوب ؛ هناورپ  ناوت  یمن  هتسب  ياه  لاب  اب  هک  دیدوب  هتفگ 

نیشن تملظ  ناتسرپ  ناطیش  بتکم  رد  تس  یندوشخبان  مرج  نامه  نیا  .تسامش و  هانگ  نیا  و 

.دننزب لاب  رونم ، ِناتسعمش  رد  يزور  دنهاوخ  یم  هک  زین  ار  ینانآ  ندید  مشچ  دنرادن و  ار  یعمش  چیه  رون  لمحت  ناشنامشچ ، هک 

یم شتآ  متسد  رد  هرابکی  هب  ملق  دوب ، نتخوس  لاح  رد  امش  عیـسو  ياه  لاب  هک  مراگنب  رگا  ار  هظحل  نآ  تشون ؟ دوش  یم  هنوگچ 
شیب .دیآ  یم  دنب  مسفن  دنهن ، یم  هک  كاخ  رد  ار  امـش  هتخوس  ِراو  هناورپ  ِمسج  .دـنک  یم  هکت  هکت  ار  مرتفد  راجفنا ، هظحل  .دریگ 

هب شیوخ ، اـب  ارم  منک ، یم  رارکت  هک  ار  ییاـجر »  » هژاو تشون ؟ دوش  یم  هنوگچ  .تخوس  مهاوخ  زین  دوخ  مهد ، همادا  رگا  نیا  زا 
هملک .دـنوش  یمن  مامت  زگره  هک  ینـشور  ياـه  عمـش  زا  راشرـس  تسا  يرّونم  ياـه  ناتـسوب  نآ ، رد  هک  درب  یم  یعیـسو  نیمزرس 

اه نآ  رب  هک  ییاهربا  ِتمـس  هب  دـناشک  یم  دومع  ارم  دراشف و  یم  شیوخ  رد  ار  مناتـسد  بیرغ ، یّـسح  مسیون ، یم  هک  ار  رنهاـب » »
.تسا هدش  نازیوآ  هتخوس  لاب  تفج  کی  مادک ، ره  هزاورد  رب  هک  تسا ؛ هدش  انب  ییاهرصق 

.تسا ناگناورپ  تقیرط  نیا  يرآ !

يا هتخوس  همین  ياه  لاب  اب  هک  رگید  دیهش  هناورپ  تفج  کی  زاورپ  ریـسم  هب  دنا  هتخود  مشچ  ناگناورپ ، اه و  عمـش  مامت  کنیا ، و 
.دنا هدوشگ  لاب  دیشروخ ، تمس  هب  دشک ، یم  هلعش  زونه  هک 
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مالسلا هیلع  یقن  یلع  ماما  ترضح  تداهش 

هراشا

هبنش کی 

رویرهش 1382  9

بجر 1424  3

Aug. 31  . 2003

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تیاده نامسآ  کی 

هتخاس شیوخ  بوذجم  ار  نامسآ  یتح  شدوجو  شمارآ  دز و  یم  جوم  شا  یتوهال  نایب  رد  تقادص  و  نابرهم ، هاگن  رد  تیاده 
! دوب

.تسا يداه »  » دوخ هک  یسک  دندناوخ ؛ یم  ارف  تشحو  هب  ار  وا  اّما 

.دننک یم  شعضاوت  تانیاک ، مامت  هک  ار  یسک 

؟! تسوا كرابم  دوجو  هب  ملاع ، تادوجوم  مامت  يدازآ  تیاده و  هک  دننکن ، شنرُک  شلباقم  رد  سفق ، ریسا  اهریش ،»  » هنوگچ

یم هچ  ره  لّـکوت ،»  » نودـب ِناـمدرمان  راذـگب  دـنهد ! هولج  تدارا  ار  تداـسح  ّتلع  یهاوخدوخ ، هداـب  زا  تسم  نیّربـکتم  راذـگب 
! دنشیدنایب دنهاوخ ،

! دهاکب دیشروخ  وترپ  زا  تسناوت  دهاوخن  یغالک  چیه  ِهایس  ياه  لاب  عافترا 

! تسا نما  هک  تسا  تیاده  ریسم  لصا ،

! تسا ینارون  هک  تسامن  هلبق  ناشکهک  لصا ،

! تسا ناشفاوترپ  هک  تسا  يولع  تیالو  غارچلچ  لصا ،

راذگب

تیادـه ییامنهار و  هدـش ، رّدـقم  ناشتیادـه  هک  نانآ  دـشاب ! هفارُخ  ّکش و  رازاب » هواـی   » زا رپ  اـه ، هفـالخلاراد  و  اـه » هاـگ  هفیلخ  »
.دش دنهاوخ 
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! درب یم  ضیف  دوـخ ، یتاذ  لاـمک  هب  سک  ره  تسا ؛ ناراـب  شراـب  لـثم  تسا ، یهلا  تّجح »  » ناـمه هک  نیمز  رد  تماـما »  » دوـجو
!... دوش یم  شتمحر  نیچ  هشوخ  تفرعم ، ردق  هب  سکره 

ار اه  هیناث  مامت  راگنا  داد ؛ یم  ربخ  خلت  يا  هثداح  زا  هناخ ، ییاهنت  تبرغ و  دوب و  هتـسشن  اّرماس »  » لد رب  نیگنـس  یمغ  زور ، نآ  ... 
.تسا هتفرگارف  فرژ  یهودنا 

هنابیرغ دـیوارت ؛ یم  شا  ینارون  هرهچ  زا  سردوز ، جورع  نیرت  هنابیرغ  راثآ  مالـسلا ، هیلع  الوم  نت  رب  ّمس »  » هظحل هب  هظحل  ریثأت  اـب 
«! سوت  » ِتبرغ زا  رت  هنابیرغ  عیقب !»  » ییاهنت زا  رت 

یعمش لثم  هک  راد ، بت  ینت  دوب و  مالسلا -  هیلع  يرگسع  نسح  ماما  شدنزرف -  نابرهم  ياه  تسد  اهنت 

.دوب یّلجت  رون و  زا  ینامسآ  هب  نتسویپ  لاح  رد  ناج ، همین 

و دیـشیدنا ! یم  وا  تداهـش  ياه  هظحل  هب  دـیوارت و  یم  شنوزحم  هاگن  زا  نیمظاک »  » رطع تشاد ؛ ردـپ  رادـید  ياوه  شلد  ییوگ 
.دوب ردپ  تداهش  ياه  هظحل  لثم  تسرد  هنیدم ، زا  شا  يرود  ییاهنت و  ردپ و  تداهش  هیبش  شتداهش  ردپ ، هیبش  شتبرغ  کنیا ،

لکوتم و  » ياه یعبط  نود  دیدش و  ياه  تبقارم  نآ  اب  ناجالوم ! وت ؛ تداهش  یگدنز و  هب  ندیـشیدنا  تسا ، هاکناج  ردقچ  هک  هآ 
«! ّزتعم

! ناجالوم

ْنَم ِضْرَْالا َو  َقْوَف  ْنَم  یلَع  ُهَّجُْحلا  یْقثُْولا َو  ُهَوْرُْعلا  يدُهلا َو  ُباب  يوقَّتلا َو  ُهَِملَک  َّکنَا  ُدَهْـشَا  مالـسلا ؛ هیلع  یقنلا  دّمحم  نب  یلع  ای 
(1)« يرَّثلا َتْحَت 

! دوب تمحر  تیاده و  زا  راشرس  هک  تا  هنابیرغ  ياه  هظحل  رب  مالس 

! تسا هار  ناگدرک  مگ  يداه  امن ، هلبق  ناشکهک  لثم  هک  تیاه  هشیدنا  تعسو  رب  مالس 

! درک یم  شیوخ  بوذجم  ار  نمشد  تسود و  هک  تهاگن  تقادص  رب  مالس 

! تداهش ات  تا ؛ یگدنز  هظحل  هظحل  رب  مالس 

همه رد  تا ، ییالوم  تسد  هک  دیما  تسا ! نمؤم  ياه  لد  رب  یگـشیمه  یغاد  خیرات و  رد  خلت  يا  هظحل  هک  تتداهـش ! رب  مالـس  و 
هّللاءاش نا  .دنادرگ  ازج  زور  رد  نامدیپسور  تتعافش ، ایند و  رد  نامریگتسد  لاح ،
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یباسح دومحم  رتکد  تشذگرد 

هراشا

هبنشراهچ

رویرهش 1382  12

بجر 1424  6

Sep. 3  . 2003

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / نیون ملع  يارب  هتسیاش  يزور 

هب نامیا  و  نطو »  » هب قشع  دـیوارت ؛ یم  نامزمه  نامیا ،» قشع و  ، » شروضح هنییآ  زا  دوب و  ینابرهم  زا  رپ  شا ، هجهل  لثم  شهاـگن 
! شا یقالخا  ياه  نامرآ  هب  نامیا  یملع و  ياهدروآ  ْتسد  هب  قشع  شا ! ینید  فراعم » »

هنوگ هب  دراپس ؛ یم  نامسآ  یبآ  شوغآ  هب  دنک و  یم  شا  یلاعتم  دمآ ، گنهآ  شوخ  یقولخم  ره  ناج  رب  نوچ  هک  قشع ! اّما  و  ... 
.دریگ یم  رارق  شناگتفیش  مامت  يور  ارف  شا ، هرطاخ  شدای و  شا ، ینامسج  ترجه  زا  دعب  یتح  هک  يا 

هک يروضح  دزاس ؛ یم  هنادواج  يروضح  زا  رولبتم  نامـسآ ، یبآ  هرتسگ  رد  ار  یکاخ  مدآ  هک  قشع ، ریـسکا  نآ  راک  تسا  نیا  و 
! درامشب فده »  » ار عون  مه  هب  تمدخ »  » و هلیسو ،»  » ار ملع »  » ات .دوش  یم  راشرس  شنیب  تقادص و  زا 

! تسا هدز  دنویپ  شرفت »  » ياه غاب  نیرفولین  ناوسیگ  هب  ار  شلد  راگنا 

.درپس یم  هنافراع  ياه  هسلخ  هب  ار  اه  هاگن  شراتفر ، شمارآ  دیراب و  یم  شهاگن  هجهل و  زا  یمیمص ، بیجن و  یتوارط 
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.درک یم  راتفر  يدعس »  » ياه هنامیکح  راقواب  تفگ و  یم  نخس  ظفاح »  » ياه لزغ  توارط  هب 

.دوب دنوامد »  » ِتبالص هب  شراکتشپ  ناهافص و  ياهروتاینیم  تمیالم  هب  شعضاوت 

هب يا  هناوتـشپ  اب  دـنوامد ، لثم  تسرد  نیتشینا !»  » نوچمه یگرتس  دنمـشناد  يور  هبور  یتح  دـنوامد ! لـثم  تسرد  دـنوامد ، يرآ !
! خیرات لوط 

!... اه « ماّیخ  » اه و « یباراف ، » اه « یلعوب  » اه و « يزار  » مامت يارب  هتسیاش  یثراو 

! مولع خیرات  رد  ریظن  یب  ياه  یگتسیاش  همه  نآ  زا  هتسیاش ، یثراو 

! ّوج زا  رتارف  ياه  هرتسگ  مامت  یتح  شراثآ  مان و  اب  انشآ 

نیون ملع  يارب  هتسیاش  يردپ » ! » دنلاب یم  شیوخ  يروآ  نف  ملع و  هب  اه ، بآ  يوس  نآ  رد  هک  یناسک  مامت  شراثآ ، مان و  اب  انشآ 
ناگناگیب راب  ّتلذ  هیاس  هب  نت  هاگ  چـیه  تسناد و  یم  شیاـه  ناـمرآ  هب  ناـمیا »  » ار یقیقح  ملع  هک  ملع ! زا  رتارف  يداتـسا  ناریا و 

.دشن نانآ  هرفس  ریذپ  ّتنم  درپسن و 

لثم ناگناگیب -  رظن  رد  هک  ینطو  درک ! تباث  ...نطولا » بُح   » هب ار  شنامیا  تسناوت ، هک  ییاج  اـت  دـیپت و  نطو »  » يارب اـهنت  شلد 
مامت اب  اه ، « ّتینم  » رازاـب هتفـشآ  نآ  رد  دز و  ـالاب  تّمه  نیتسآ  درمگرزب ، نآ  و  تشاد ! یتسرپرـس  هّجوت و  هب  زاـین  میتی -  یکدوک 

! دشابن شهار  ارف  ِییانشور  نارگن  یشهوژپ ، شناد  رگید  هک  ار  ییاضف  نآ  تخاس ؛ ناوت 

! درک دنهاوخ  تواضق  شا  هرابرد  رتهب  هدنیآ ، ياه  لسن  هک  ار  ییانب  نآ  تخاس ؛

! دراد هارمه  قشع  ریسکا  شملع ، راب  هک  ار  یتخرد  نآ  تشاک ؛

! درک دهاوخ  لیدبت  هشیدنا  ياه  تشهب  هب  ار  تلفغ  ياهریوک  شریثکت ، زا  هک  ار  يرذب  نآ  تشاک ؛

، دنیـشن یم  شگوس  هیثرم  هب  نادنمـشیدنا  لد  شا ، هرطاخ  دای و  مان و  يروآدای  اـب  زورما ، هک  هنادواـج  هدرک  ترجه  نآ  اـّما  و  ... 
يروآ نف  تفرشیپ و  ریفس  درک و  هدنز  نیون » مولع   » قافآ رد  ار  ناریا  مان  هک  دوب  یناریا » دنمـشناد   » کی دنمـشناد و  یناریا »  » کی

.دش

روشک نیا  راـختفارپ  خـیرات  لوط  رد  ناـشمان  هک  دوب  یناریا  رخاـف  نادنمـشناد  راـبت  زا  يدنمـشناد  یباـسح » دومحم  رتکد  موحرم  »
.دش دهاوخن  شومارف  مدرم  ناهذا  زا  زگره  تسا و  راگدنام  هدنز و  یمالسا 

! داب يروآ  نف  مولع و  یلاها  يارب  يا  هدنزرا  راگدای  شا ، هنادواج  راثآ  دای و  داش و  شا  ینامسآ  گرتس و  حور 
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یسودق هّللا  تیآ  تداهش 

هراشا

هعمج

رویرهش 1382  14

بجر 1424  8

Sep. 5  . 2003

يریدق نیسحدمحم  / نایکالفا نیشنمه 

مه تسا ؛ هدرک  دوخ  نوتفم  ار  لمأت  هجوت و  ياه  همشچ  لد و  مشچ  یسودق ، دیهش  ینافرع ، مزب  یسامح و  مزر  يابیز  ياه  هولج 
.تشاذگ راگدای  راگدنام و  هیکزت ؛ ملع و  تایبدا  رد  ار  دوخ  یسامح  يونثم  ینافرع و  لزغ  تداهش ، اب  هک  وا 

يزیتس و ملظ  خـیرات  بلق  رد  نانچمه  هک  یلفحم  تشاد ؛ هدـهع  هب  ار  هشیدـنا  ناـگداپ  یهدـنامرف  هساـمح ، نادـیم  رد  هک  یـسک 
همـالع شریپ -  نادـشرم  تسد  زا  یپاـیپ  ار  یهلا  قـشع  ياـه  ماـج  یناـفرع ، هـصرع  رد  دـشخرد و  یم  يرگ  نـشور  يرگاـشفا و 

.دیشون هفسلف  ریسفت و  ياه  سالک  هناخیم  رد  هللا -  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  هللا و  همحر  یئابطابط 

اب ار  یناـقح » هسردـم   » ناـگداپ درک و  یم  یهدـنامزاس  ار  یهاگـشناد  هیقف  ياـه  هزوـح  رکـشل  هساـمح ، هنحـص  رد  هک  يدرمدار 
.درک یم  شزاون  دهعت  تسد  اب  ار  صصخت  رس  نافرع ، نادیم  رد  درک و  یم  حلسم  صصخت  ملع و  نردم  تازیهجت 

مدرم يرگنشور  هب  دوخ  تاسلج  لسلسم  ناَنب و  نایب و  حالس  اب  دجاسم  ياهرگنس  زا  یگنهرف ، هسامح  هماگنه  رد  هک  يدنمشیدنا 
ياه بش  لد  رد  دوخ ، ینافرع  مزب  رد  درک و  یـشالتم  ار  یطاقتلا  یفارحنا و  راـکفا  بازحا و  ياـه  نادرگ  شدربن ، اـب  تخادرپ و 

.درک یم  يرایبآ  ار  دوخ  زاین  زار و  زا  رپ  هداجس  غاب  دوخ  کشا  تارطق  اب  رات 
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هورگ نامز -  جراوخ  یگدنز  دنـسرب  نالطب  رهم  تشاد و  مالعا  ار  كاواس  فوخم  دناب  متخ  شا ، هسامح  هاگداد  رد  هک  ینامرهق 
یم ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانخس  دهـش  نافرع ، هصرع  رد  دیرخ و  نت  هب  نامیا  هلولگ  دض  هقیلج  اب  ار  اهدیدهت  ياهریت  دز و  ناقرف - 

.تشاد هارمه  هب  ار  شکشا  ناراب  من  من  شا  هغالبلا  جهن  تالمج  منرت  تشگ و  یم  دوخ  ماما  مارم  رد  بوذ  دیشون و 

زا هناریلد  تسایس ، ایند و  نابایب  رد  دوب و  هدرک  نت  هب  تعاط  تّزع و  سابل  تناید ، نافرع و  دوپ  هسامح و  رات  زا  هک  وا  ماجنارس ، و 
هب تداهـش  نابدرن  زا  دوب ، هدرک  روبع  یگدـنب  طایتحا و  ياصع  اب  هانگ ، گرزب  کچوک و  ياه  غیت  تاهبـش و  ياهراخ  يال  هبـال 

.تشگ نایکالفا  نیشنمه  تفر و  سدق  ملاع  ماب 
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مالسلا هیلع  یقت  دمحم  ماما  تدالو 

هراشا

هبنش کی 

رویرهش 1382  16

بجر 1424  10

Sep. 7  . 2003

يداب تهزن  !/ دوج سنج  زا  ینابزرم 

هب تنایخ  هنامز  مدوب ؛ هنامز  ربج  یمخز  نم 

! ناسنا یهللا  هفیلخ  دهع 

هب دـننک و  یم  كولـس  ناش  یناویح  يوخ  رب  هک  نایمدآ ، زا  هدـیمر  دـخرچ ! یم  ناملاظ  تقیرط  رب  هک  راگزور  يافج  هدروخ  ریت 
ناتسروگ رد  هراوآ  دوب ! هدش  رپ  روضح  یلاخ  ياج  اب  هک  شیوخ  ییاهنت  هب  هدش  هداهناو  دنا ! هدرک  تداع  ناشلد  یتفـص  یـشحو 

! تساخ یمرب  هتفر ، دای  زا  داسجا  روگ  زا  ییوگ  داد ؛ یم  نفعت  يوب  زین  مترسح  هآ  هک  ما  هدش  نوفدم  ياهوزرآ 

يارب دشاب  یتمینغ  دمآ ، تسد  هب  هچ  ره  ات  مدرک  زارد  وت  هناخ  هاگرد  هب  یخاتـسگ  تسد  هدیرب ، سک  همه  زا  هدنار و  وس  همه  زا 
.نتشیوخ اب  گنج  رد  ما  هدروخ  تسکش  حور 

رد ار  مجاتحم  تسد  هکلب  يدـیربن ! شیوخ  تمارک  زا  ارم  عمط  تسد  وت  اما  مدوب ، تازاـجم  قحتـسم  يزارد ، تسد  نیا  ببـس  هب 
! يدناشن شیوخ  دوج  هدئام  رب  ارم  يدوشگ و  میورب  ار  رد  يدرشف و  هدناوخان ، ینامهیم  هناهب  هب  تتباجا ، ناتسد  نایم 

.تسا هدناشک  وت  هناخ  رد  هب  ارم  هدیسر و  نم  شوگ  هب  هدیخرچ ، ناهد  هب  ناهد  هک  دوب  هرهش  ردق  نآ  وت  دوجو  لضف  هزاوآ 
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دوـجو قاـمعا  رد  ناـیغط  گـنهآ  تسـشن و  ورف  بدا  دـبلاک  رد  ما ، هدز  نایـصع  حور  مداد ، ورف  هک  ار  وـت  رهم  ماـعط  زا  لوا  همقل 
ار بکرم  هیبش  .دشاب  هدز  تعاطا  ماگل  ار  ما  هتخیسگ  راسفا  يوخ  دشاب و  هدرک  مار  ارم  شکرس  عبط  یسک  ییوگ  تشگ ! شوماخ 

.دسانشب ار  وا  دبایب و  ار  بحاص  هناخ  دناوت  یم  زین  هتسب  مشچ  هک  مدش  يراوه 

دوجو نشخ  ياه  نابایب  هتـشگرس  نآ ، زا  يا  هرطق  يارب  نم  نانز  هل  هل  حور  هک  يدوب  یلـالز  تبحم  همـشچ  هباـثم  هب  نم ، يارب  وت 
.دندرب یم  رس  هب  دوخ  اب  یمیاد  رهق  رد  هک  دوب  هدش  ییاه  ناسنا 

! دوب مالسلااهیلع - همطاف  تردام -  ینامسآ  هیرهم  هک  ینابرهم »  » زا يدرک  مزیربل  وت  مدرک و  مخ  تتیانع  نماد  رب  رس 

، مدمآ تا  هناخ  هب  دیماان  هتسخ و 

یم جرف  هب  ور  میارب  ار  یگدـنز  نماان  ياه  هار  هک  تریخ  ياعد  فطل و  هاگن  زا  يا  هقردـب  اب  متـشگزاب ، تروضح  زا  هناقـشاع  اما 
.دوشگ

دنهاوخ رارق  وت  یگدنز  هار  رس  رب  هک  تسا  یناسک  اب  ییانشآ  دهد ، یم  رییغت  ندشن  ای  ِندش  راگتسر  يارب  ار  یمدآ  ریدقت  هچ  نآ 
! تفرگ

زا يا  هقباس  ءوس  اب  مدوب  یمرجم  کنیا  مدوب ، هدیـشک  رـس  يرگید  کلم  هب  وت ، هناخ  ياـج  هب  نم  يدوبن و  نم  هناـمز  ماـما  وت  رگا 
، شیوخ دوجو  نسُح  اب  وت  اما  دـنیرفآ ، یم  ار  رگید  ینامرح  شیوخ ، یپ  رد  یپ  ياه  تسکـش  ناربج  هب  هک  شیوخ  ییاـهنت  هاـنگ 

! يداد مناشن  ار  ما  یگدنز  تشهب  هب  دیما ، هنزور  يدیشک و  نوریب  ما  ینطاب  منهج  رعق  زا  ارم 

! دنکن هاتوک  نم  نوچ  یناگتسکشلد  ناماس  یب  رس  زا  ار  تتکرباب  تسد  هیاس  دنوادخ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تواخس قشع ، مسبت ،

! یبآ نامسآ  يا  داب ، تتراشب 

! زبس نیمز  يا  داب ، تتراشب 
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! قشع هنیدم »  » يا داب  تتراشب 

«! سوت  » هطخ يا  داب  تتراشب 

! مالسلا هیلع  یسوم  نب  یلع  يا  ناسارخ ، ناطلس  يا  داب  تتراشب 

شیارب ییاّمعم  چیه  هک  اه ، نامـسآ  مامت  تعـسو  هب  یتمظعاب  تسا ! هناگی  قافآ  همه  رد  هک  يدـنزرف  دـنزرف ؛ ندـمآ  داب  تتراشب 
.تسین راوشد  شیارب  یملع  چیه  ضماغ و 

! دروخ دهاوخ  هطبغ  شیاه  تسد  تواخس  هب  نامسآ ، هک  يدنزرف 

! داد دهاوخ  همادا  دوعوم ، هدیپس  نیلوا  شیور  ات  ار  تماما  ریسم  دوخ ، زبس  روضح  اب  هک  يدنزرف 

.تسکش دهاوخ  دوخ ، ملع  يرابدرب  اب  ار  ناّدبتسم  ِتوخن  هک  يدنزرف 

! درک دهاوخ  شیوخ ، نوتفم  ار  توسان  توهال و  نایتریح  شا ، هزاوآ  هخرچ  و 

نبا  » ياپ كاخ  شا ، یلاسدرخ  مامت  اب  ... 

! دناشفا دهاوخ  شیاپ  هب  ار  سالیگ  ياه  هفوکش  نیمز ، درک و  دهاوخ  همرُس  نامسآ ، ار  اضرلا »

شتفطالم و اب  ار  نانیکـسم  شهاگن ، اـب  ار  نیمز  شتونق ، اـب  ار  نامـسآ  دـنا ، یتسه  زبس  لـصف  نیرتدنمتواخـس  هک  شیاـه  تسد 
مامت ِربص  .دیـسر  دهاوخ  ناجیه  جوا  هب  شهاگن ، یلاوح  رد  قشع ، تخاون و  دهاوخ  يراهب ، میـسن  لثم  شتباجا ، اب  ار  ناگدنامرد 

! دوب دهاوخ  امنهار  ار  هار  ناریپ  یلاسدرُخ ، دوجو  اب  دش و  دهاوخ  نیذآ  شکرابم  مان  اب  سلاجم ، لفاحم و 

! دش دهاوخ  هتخود  شا ، ینامسآ  ياوجن  هب  اه  ملق  شنابرهم و  هاگن  هب  اه  مشچ 

! درتسگ دهاوخ  هفطاع  ریرح  شرع ، شکرابم ، مودق  رب  درک و  دهاوخ  عضاوت  یتسه  شا ، ینامسآ  تماق  هب 

تواخـس مالـسلااهیلع ، ارهز  تیموصعم  مالـسلا ، هیلع  یلع  ربص  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راقو  هدـنهد  همادا  ات  دـیآ ، یم 
، مالـسلا هیلع  قداـص  ملح  مالـسلا ، هیلع  رقاـب  ملع  مالـسلا ، هیلع  داجـس  تداـبع  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  تماهـش  مالـسلا ، هیلع  نسح 

! دشاب مالسلا  هیلع  اضر  تمارک  مالسلا و  هیلع  مظاک  تیمولظم 

! دمدب اه  هراتس  ِکت  کت  هاگن  رد  ار  تیالو  روش  ات  دیآ ، یم 

! دراکب اهربا  کت  کت  هنیس  رد  ار  تواخس  قوش  ات  دیآ ، یم 

! دنزب دنویپ  ینابرهم ، زا  هدنکآ  ياه  مّسبت  اب  ار  یلاخ  ياه  تسد  ضبن  ات  دیآ ، یم 
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! دزاونب شدای ، میسن  اب  ار  هناریقف  ياه  هاگن  مامت  ات  دیآ ، یم 

رب دورد  شندمآ ! رب  دورد  دنرب ! یم  کشر  شلامک  ییابیز و  هب  اه  هنیآ  یتح  هک  دشاب  شیوخ  راگزور  دـنزرف  هناگی  ات  دـیآ ، یم 
هیاس رد  دوب و  دـهاوخ  تماما »  » لاهن نیرتزبس  هک  شندـمآ  رب  دورد  دـّلوت ! نیرولب  ياه  هظحل  رب  دورد  یناـمداش ! زبس  ياـه  هظحل 

! دودز دهاوخ  نت  زا  یگتسخ  نامسآ ، شراس ،

! درکریسفت ْنیدَوْجَالا » دَوْجَا  ای   » اب ار  تواخس  ياه  هظحل  نیرت  يراج  هک  شا  یگدنز  ییابیز  رب  دورد 

! دهد یم  تراشب  هنادواج ، يراهب  هب  ار  ام  هک  شندمآ  رب  دورد  و 

.دیدمآ شوخ  ناجالوم !

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / ادخ تواخس  هیآ 

.امرف مریسا  نک و  مراثن  ار  تدوج  ششخب و  زا  یشخب  افو ! لها  هلبق  نیمهن  يا 

یب زیهرپ ، هداب  رب  نزب و  هِرِگ  تباجن  ِنامسآ  هرتسگ  هب  ارم  اطع ! نیریش  راشبآ  يا  غیرد و  یب  ناراب  يا  مرک ، دوج و  لها  يالوم  يا 
.دزیوآ یم  شتوربج  نماد  هب  دسر و  یم  نیشن  نامسآ  یسرک  هب  وت  ورس  ناتسد  هک  نک  متقاط 

ما هداهن  لگ  يا  تمدقم  راثن  ار  رس 

ما هداتفوا  یهنن  مدق  مرس  رب  ات 

راسخر هب  ینامداش  ِناراب  وت ، عولط  قرـشم  زا  بَّجرملا ، بجر  ادـخ ، ِهام  هعیلط  رد  هعیـش ! راگزیهرپ  ياوشیپ  نیمهن  تواخـس ! ماما 
، دبا ات  هشیمه  يارب  وت  روضح  هنییآ  رد  دیشخرد و  وت  روط  هولج  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هنیدم  تسـشن و  نابیرغ  ماما 

.دش ریثکت 

«، رایزهم نب  یلع   » تقشاع یباحص  هک  اقآ ؛ وت  ياه  مدق  يادف  دیهش ! ماما  نیرت  هتـسَرون  يا  هعیـش ، ناتـسلگ  نابغاب  نیرت  ناوج  يا 
هک يدوب  اطع  دوج و  ناطلـس  افو ، همه  نآ  ساپ  هب  وت  درک و  یم  وت  يادف  ار  دوخ  هراومه  لصاو ، هشیمه  ِياسراپ  هیقف  گرزب  نآ 

هرابود يدـیناهر و  نیمز ، ياه  هلزلز  مشخ  زا  ار  رایزهم » نب  یلع   » رهـش یلاها  يدرب و  ار  ناـیزاوها »  » ملاـع ِمغ  یمـشچ ، هشوگ  هب 
.دنتفای ناما  وت  ّیندل  ریبدت  هب  ناماس ، نآ  هلبق  لها 
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ياتمه يا و  هدمآرد  زازتها  هب  تبرغ  يادنلب  رب  هک  میدید  میدمآ ، هک  وت  ترایز  هب  مالسلا ! هیلع  داوج  ماما  ادخ ، تواخـس  هیآ  يا 
هنتف و رجنخ  زا  رتروسان  مخز ، نیمادک  .يا  هدومن  دوعص  تیمولظم  تاعافترا  جوا  ات  مالسلا ، هیلع  یبتجم  ماما  تبیرغ  ّدج 

ار شا  هناخ  يوناب  يدرم ، هک  دـنک  یم  رواب  دوخ  رد  ار  رتشین  نیا  ِزوس  هنوگچ  خـیرات ، هظفاح  رخآ  دـشاب ؟ دـناوت  یم  رـسمه  هنیک 
!؟ دناشنب وا  ماک  زا  شطع  هدولآرهز ، يروگنا  هب  یگتسخ ، جوا  رد  دزیرب و  شیاپ  هب  دانِع  وا  دزاس و  شیوخ  دامِع 

هک میهد  یم  تکرب  ار  نتشیوخ  ناس ، نیدب  میزاس و  یم  شیوخ  هاگ  هدجـس  ار  ترد  كاخ  مییاس و  یم  تمدقم  رابغ  هب  تروص 
.مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نبا  یلع  ماما  نیمز  ناریا  دنلب  میلقا  ِتمعن  یلو  هشوگ  رگج  ییام و  هراپ  هام 

.نک هتسجخ  ار  ام  راذگب و  ام  مشچ  رب  مدق  يدمآ ! شوخ 
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 - ادهش زور  رویرهش -  مایق 17 

هراشا

هبنشود

رویرهش 1382  17

بجر 1424  11

Sep. 8  . 2003

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / رون ینعی : دیهش 

مامت لثم  قیاقـش و  لثم  هلال ، لثم  تسا ؛ تبرغ  ياه  غاد  اه و  مخز  باـتزاب  شنیرفآ ، زبس  هرتسگ  رد  هک  ییانـشآ  رید  ماـن  دـیهش !
! قشاع کی  هناقشاع  هناهب 

دای اب  ار  ییاهنت  ياه  لزغ  ِتیب  تیب  درب و  یم  هودـنا  جوا  ات  ار  اـه  هاـگن  بورغ ، ِیناوغرا  ياـه  هظحل  رد  هک  يرعـش  ینعی : دـیهش ،
.دنز یم  دنویپ  ادخ ،

نشور یهلا ، رون  هب  ار  هدز  تلفغ  ياه  لد  يانکیرات  شوترپ ، دش و  دهاوخن  هریت  هنامز  رابغ  اب  هاگ  چیه  هک  يا  هنییآ  ینعی : دیهش ،
.دزاس یم 

یگدرتسگ لثم  هدـش و  عورـش  لیباه  تداهـش  هیثرم  نیلوا  زا  هک  یخیراـت  خـیرات ؛ هنیـس  رد  یهلا  هشیدـنا  ییانـشور  ینعی : دـیهش ،
.دوش یم  هدرتسگ  راصعا  نورق و  هنهپ  رب  ناشکهک ،

تقادص تمظع  ینعی : دیهش ، تسا ! نامیااب  هدازآ و  ياه  ناسنا  ِیهاوخ  تلادع  یشیدنا و  دازآ  نیرت  نیگنر  لصفرس  هک  یخیرات 
دسر و یم  جوا  هب  هاگلتق » لادوگ   » رد شتمظع ، هک  یتقادـص  تسا ؛ َنوُمَْلعَت » ام ال  ُمَلْعَأ  ّینِإ   » هتـسیاش ریـسفت  هک  تقلخ ، هنییآ  رد 

.دروآ یم  رد  زازتها  هب  شرع ، زارف  رب  ار  مالسلا  هیلع  ینیسح  خرس  مچرپ 
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سدقم تاذ  زج  هک  ییاه  ناسنا  تسا ؛ هدازآ  ياه  ناسنا  یلزا  ریدقت  هک  يزار  خیرات ! لد  رد  ناسنا  يراگدـنام  زار  ینعی : دـیهش ،
.دنُرب یم  لد  ادخ ، تساوخ  هب  دنراد ، هچ  نآ  زا  دنشیدنا و  یمن  یماقم  یتردق و  یسک ، هب  هلالج ،) ّلج   ) دنوادخ

! كالفا هب  نتسویپ  كاخ و  زا  نتشذگ  ینعی : تداهش ، و 

« ... یگنادواج  » ِبان قیاقد  رد  ندش  يراج  ایرد ! هب  نتسویپ  دور و  زا  نتشذگ 

ار یگدازآ  يدازآ و  هک  یناسک  دـندوب ؛ هتفگ  یَلب » اولاـق  ، » لزا زور  رد  هک  دوب  یناـسک  جورع  راـظتنا  رد  هلاژ ،» نادـیم  ، » زور نآ 
زاب شوغآ  اب  ندش ، ییاروشاع  بان  قیاقد  زا  دـنداد و  یم  حـیجرت  نایتوغاط ، اب  یگدـنز  تفخ  هب  ار  تداهـش  هجنکـش و  نادـنز و 

.دندرک یم  لابقتسا 

هتشک هب  زج  هک  یقح  دیـشیدنا و  یمن  نتـشک  هب  زج  هک  یلطاب  دید ؛ یم  لطاب »  » ِلباقم رد  ار  دوخ  قح ،» ، » هشیمه لثم  مه  زور  نآ 
! تداهش ندش و 

! دیزو یم  نامسآ  تمس  زا  تشهب ، رطع  دوب و  هدش  زاب  نامسآ  ياهرد  راگنا 

، ناگتـشرف نیدنرپ  شوغآ  رد  اه ، هلولگ  زا  هتخادگ  خرـس  ياه  نت  دوب و  هدش  هتـشاذگ  هلاژ  نادیم  رد  رون ، زا  هدنکآ  ییاه  ناکلپ 
.دنتفرگ یم  مارآ 

هدش مگ  ریواصت »  » ماحدزا رد  نادیم ، ییوگ 

! تشاذگ یم  خیرات  یناشیپ  رب  غاد  هک  یتسد  ریوصت  تسا ؛

! درک یم  يراج  تیدبا  ات  ار  نوخ  ّدر  هنهرب ، هک  ییاپ  ریوصت 

! تخیمآ یم  مهرد  اه ، هشیش  هدرخ  ریثکت  اب  ار  نامز  يادص  هک  يا  هلولگ  ریوصت 

! درک یم  شوماخ  تسب ، نب  ياه  هچوک  رد  ار  يدازآ  دایرف  نینوخ ، ياپ  در  اب  هک  ییاه  همکچ  ریوصت 

! دوب هدش  نیجع  تداهش  کشا و  توراب و  يوب  اب  هک  ییاه  هظحل  ریوصت 

یم لاب  ادص  نیگنهآ  تمس  هب  تداهش ، ناگتخابلد  دوب و  هداتسیا  اشامت  هب  ار  یَلب » اولاق   » هناقـشاع ریوصت  هلاژ ، نادیم  زور ، نآ  ... 
«. نینِمآ ٍمالَِسب  اهُولُخُْدا  : » دش یم  زادنا  نینط  صاخ ، يرطع  اب  هک  ییادص  دندوشگ ؛

دیشروخ عولط  هب  ار  یمالسا  بالقنا  هاگن  دچیپ و  یم  هلاژ »  » يادهش نادیم  رد  هاگرحس ، ره  شروضح ، رطع  مه  زونه  هک  ییادص 
هب هوکشب ، يا  هدیپس  رد  راظتنا ، اه  لاس  سپ  زا  هک  دراپس ، یم  تقیقح 
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رد نانیـشن ، كاخ  ام  دنهد و  یم  مالـس  شتمظع  هب  نادیهـش ، مامت  هک  يا  هنیدآ  حبـص  داد ؛ دـهاوخ  نایاپ  هنیدآ  حبـص  ياه  هبدـن 
هدیچرب ناهج  مامت  زا  متـس ، طاسب  دیآ و  نوریب  تبیغ »  » راوید تشپ  زا  ادهـش ، نوخ  یقیقح  مقتنم  ات  میا  هدـنام  شندـمآ  ترـسح 

.دوش

ناشحور ناریا ! يالبرک  راختفارپ  يادهـش  لاس 56 و  رویرهـش  زارفرس 17  يادهـش  یمالـسا ؛ بالقنا  يادهـش  كاپ  حور  هب  مالس 
! داب رون  رپ  ناشهار  داش و 
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هفوک هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دورو 

هراشا

هبنش هس 

رویرهش 1382  18

بجر 1424  12

sep. 20  . 2003

یناهارف یناچیم  يدهم  !/ الوم ...راذگب  ار  رهش  نیا 

! ماما ای  ورب  دننز : یم  دایرف  هک  یلاح  رد  دـنیوگ ، یم  دورد  دننیـشن و  یم  وناز  هب  اهراوید  همه  يراذـگ ، یم  رهـش  هزاورد  رب  هک  اپ 
! نامن اج  نیا 

ِدورو هطقن  هک  دتـسرف  یم  تنعل  شیوخ  هب  لد  رد  اـّما  دوش ، یم  هدوشگ  شنرُک  هب  هزاورد  يراذـگ ، یم  رهـش  هزاورد  رب  هک  ياـپ 
.دناد یم  دوخ  هک  هنوگ  نآ  یناتسشتآ  رازغورد و  هب  تسا  هدوب  شیالوم 

 . ...زین قیمع  ياه  هاچ  ِمامت  هّجض  دچیپ و  یم  هیداب  يراج  ياهداب  رد  اه  ناتسلخن  همه  ِدایرف  يراذگ ، یم  رهش  هزاورد  رب  هک  ياپ 

تراـغ هب  ثیبخ ، ِحاورا  هک  تسا  یناـمز  رید  ار  بادرم  یلاـها  ِبلق  .تسین  وت  ِرهـش  رهـش ، نیا  ناـمن ! اـج  نیا  نم ! يـالوم  درگ  رب 
.وگم نخس  جوم  عافترا  زا  شیارب  ار ، اه  مرک  دسانش و  یم  ار  رازین  اهنت  بادرم ، .دنا  هتسشن 

ییاه شوپ  همکچ  يارب  ادتبا  زا  ار  هفوک  تسیک ؟ هک  دنناد  یم  هچ  ار  یلع  دنا ! هتخاس  اهر  دایز » نبا   » يارب ییوگ  ادـتبا  زا  ار  هفوک 
، تنایخ و  ار ، سرت  دنـسانش و  یم  ار  نوخ  غیت و  هک  دنا  هدرک  انب  یناسک  يارب  ادتبا  زا  .دننز  یم  تشپ  زا  ریـشمش  هک  دـنا  هدرک  انب 

.دنهد ماجنا  دنناوت  یم  بوخ  هک  تسا  يراک  اهنت 

اهریشمش و هزادنا  رد  ار  یگرزب  دنسانش و  یمن  ار  يا  هفیلخ  نانیا  .دنهاوخ  یمن  ار  هفیلخ  نانیا 
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يریـشمش دوخ ، ِنهذ  رد  کش  یب  درک ، وزرآ  گرزب  هفیلخ  يارب  تمالـس  هک  نآ  سپ  .دـننک  یم  هبـساحم  الط  ياه  هسیک  ِمجح 
.دهد یم  لقیص  هفیلخ  رکیپ  يارب 

رایـسب خـیرات  زا  ِءزج  کی  هفوک  نآ ، رد  هک  متـسه  يراگزور  لها  نم  مروآ : یم  رب  دایرف  هدـنیآ  ياه  نرق  قامعا  زا  کنیا  نم  اّما 
نم .تسا  هتشذگ 

، هلصاف نرق  نیدنچ  نیا  تسا  يزارد  هار  .درک  دهاوخ  هچ  تنادنزرف  اب  هک  مناد  یم  الوم ! درک  .دهاوخ  هچ  وت  اب  هفوک  هک  مناد  یم 
.دشارخب ار  وت  ِنامز  هفوک  ِنامسآ  ِشوگ  ما ، هّجض  ِنینط  هک  مشک  یم  دایرف  نانچ  اّما 

ناشداهج ناتسبات ، يامرگ  یناوخب ، داهج  هب  هک  هاگ  نآ  هک  دنتعامج  نامه  اه  نیا  درگ ! رب  راید ، نیا  تسین  ینیتسار  ِراید  الوم ! ای 
...و ّتیمکح  نیفص و  دنناورهن و  تعامج  نامه  اه  نیا  .زین  ناتسمز  يامرس  دنک و  یم  لیطعت  ار 

ِمامت ِنابز  زا  میوگ و  یم  نخـس  وت  اب  ناگتـشرف  مامت  نابز  زا  نم  درگرب ! الوم ! تسین  وت  تفالخ  يارب  يدنمتردق  ِهاگ  هیکت  هفوک ،
.زاجح ياه  هاچ  مامت  برع و  ياه  ناتسلخن 

تعفنم زغم  زا  هن  دننک ، یم  يراج  نابز  هب  لد  زا  ار  هفیلخ  ِداب  تمالس  هک  میوگ  یم  نخـس  وت  اب  یناسک  نابز  زا  نم  درگرب ! الوم ،
.بلط

ياج رب  راگدنام  یشارخ  ار  خیرات  نهذ  مجلم ،»  » رـسپ ِنیگآرهز  ِغیت  ریوصت  هک  دوب  دهاوخن  رید  ینیزگ ، تماقا  ار  هفوک  رگا  الوم !
.دراذگ

.دروآ نوریب  شیوخ  ِتسد  زا  رتشگنا  يرعشا ،»  » هک دوب  دهاوخن  رید 

.دنک لِگ  ار  ریوک  هنشت  كاخ  رادافو ، نارای  ِنوخ  زا  ییوم ، خرس  ِرتش  هک  دوب  دهاوخن  رید 

هدولآرهز مخز  يارب  هک  منیب  یم  يریـش  ياه  هساک  تا ، هناخ  ياهرد  ِتشپ  کنیا  راذگم ! هنـسرگ  ار  میتی  ناکدوک  الوم ! درگرب ،
راذـگم دزیر ، یم  ورف  هدـید  درد  ناگدـید  زا  ایرد  ایرد  هک  منیب  یم  یکـشا  ياه  همـشچ  دـنزرل و  یم  میتی  ِناکدوک  تسد  رد  وت ،

دـسوپب و شا  هنوگ  بادرم  ِدوکر  رد  ات  راذـگب  شیوخ  لاح  هب  ار  هفوک  درگرب ! الوم ، .دوش  نایفوک  يراکافج  زیربل  خـیرات ، ِفرظ 
.دوش رتسکاخ 

!... درگرب الوم ، دنامب  راذگب  .دنراید  نیمه  ِسنج  زا  هک  نانآ  يارب  دنامب  راذگب  تسین ! وت  رهش  رهش ، نیا 
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  تدالو 

هراشا

هبنشراهچ

رویرهش 1382  19

بجر 1424  13

sep. 10  . 2003

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / نامسآ سنج  زا  یهاگن 

! ار نامز  درس  توکس  يداش ؛ ویرغ  هب  نکشب 

! دمآ عامس  زبس  لصف  هک  فد ! روایب ، فد  نکشب ،

! مالسلا هیلع  الوم  زبس  دورس  اب  يزاب  قشع  لصف 

! تسا خیرات  هماکچ  رد  یتیگ  درمناوج »  » اهنت هک  يدرم  دیآ ؛ یم  يدرم 

! دز دهاوخ  ماگل  ار  نامز  یشحو  بسا  يدنوادخ ، ِهوکش  مامت  اب  هک  يدرم 

« یبـحرَم ورمَع و   » چـیه هک  يدرم  درادـن ! ار  شربتـس  ناوزاـب  ِباـت  يربـیخ »  » چـیه تسین و  شرادوـلج  یقدـنخ »  » چـیه هک  يدرم 
دهاوخ هرگ  داب ، یـشحو  ياه  بسا  لاب  هب  ار  هریت  ياهربا  هک  يدرم  دوش ! كاخ  شوغآ  مه  رگم  درک ؛ دـهاوخن  ملع  دـق  شلباـقم 

! دناشوپن هریت  هاگن  اب  یسک  ار  نامسآ  رظانم  ات  دز 

! درپس دهاوخ  راقفلاوذ »  » نیبزیت هاگن  هب  ار  ریطاسا  اه و  هناسفا  مامت  هک  يدرم 

! دودز دهاوخ  هانگ ، یب  ناکدوک  نانز و  نهذ  زا  ار  یتخبدب  ّرش و  ياه  کسرتم  هک  يدرم 

! دیشچ دهاوخ  ار  تلادع »  » هزم راب ، نیلوا  يارب  نیمز ، دز و  دهاوخ  راج  نامسآ  نیمز و  رد  ار  یمالسا » تموکح   » هک يدرم 
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«، تایداعلا و   » ویرغ اب  ناگتشرف ، دوب و  دهاوخ  ْسفن  اب  هزرابم  نادیم  شیارب  هفالخلاراد ، یّلـصم و  شیارب  گنج ، نادیم  هک  يدرم 
شیارب

! دناوخ دنهاوخ  حتف ، دورس 

! درک یم  یهارمه  ار  یلع » ای   » ویرغ هک  تیالو  زبس  دورس  دوب و  هبعک 

ار هبعک  ياضف  اه ، هتشرف  مکارت  زا  تشهب ، رطع  دوب و  هدناوخ  ارف  شتدالو  ینامهیم  هب  ار  ناگراتـس  مامت  هک  يدازون »  » دوب و هبعک 
.دوب هتفرگ  ارف 

دوب هبعک  .دنداد  یم  وشتسش  ار  مالـسلااهیلع  دسا  تنب  همطاف ، يابیز  دولوم  تشهب ، ياه  بالگ  اب  هک  یناگتـشرف  لیخ  دوب و  هبعک 
! تماما زبس  رون  دوب و  هبعک  تشادن ! هقباس  هاگ  چیه  هک  يریظن  یب  ِینابزیم  و 

دندرک یم  یهارمه  ار  رون  زا  یمچرپ  هتسد ، هتسد  دندمآ و  یم  دورف  تینهت »  » ضرع يارب  دنوادخ ، توکلم  نامـسآ و  یلاها  مامت 
: دوب هدش  هتشون  الوم  ترضح  باقلا  كرابم و  یماسا  نآ ، رب  هک 

هَیآ ای  َنیلِّجَحُملا ، ِّرُْغلا  َدـِئآق  ای  نیَملاعلا ، ِّبر  َهَجُح  ای  نِییـصَولا ، ِدِّیَـس  ای  نیلَـسرُملا ، َثِراو  ای  نینِمؤُملا ، َریما  اـی  یـضترملا ، ّیلَع  اـی 
.دندوب هداتسیا  اشامت  هب  ار  شا  هناکدوک  هاگن  قرب  ینارون ، تاظحل  نیا  زا  رورسم  ناگتشرف ، یمامت  ...میظعلا و  أبنلا  يربُکلا و 

َكَرابَت و    ُ هّللا ءاش  ام  هک  یهاگن  نوُمَْلعَت ! ام ال  ُمَلْعَا  ّینِا  سنج  زا  نامـسآ ؛ سنج  زا  دـش ، یم  هدـید  یقرب  شا ، هناکدوک  هاـگن  رد 
! دیوارت یم  نآ  زا  هلالَج ) ّلج    ُ) هّللا

! تشاد یم  او  دنوادخ ، حیبست  هب  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتح  هک  یهاگن 

! دناوخ یم  شمارآ  هب  ار  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  يربک ، هقیدص  یتح  هک  یهاگن 

یهاگن درب ! یم  تّذـل  نآ  ساسحا  زا  نیـشن ، هبارخ  يانیبان  درمریپ  هک  یهاگن  دـندوب ! هدرک  تداع  نآ  هب  هفوک  نامیتی  هک  یهاـگن 
! درپس یم  هنافراع  ياه  هسلخ  هب  ار  هللا  همحر  رتشا  کلام  هک 

! تخیر یم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ِربص  ماج  رد  ار  یهلا  فراعم  مامت  هک  یهاگن 

! دوب مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  تعاجش  ثعاب  مالسلااهیلع و  بنیز  ربص  هیام  هک  یهاگن 

ترضح هاگن  زا  مه  گنج  نادیم  رد  یتح  تبحم ، قرب  نیا  و  مالـسلاراد ؛»  » ِتشهب قادصم  دوب و  ینابرهم  موهفم  هک  یهاگن  و  ... 
.دش یمن  وحم  مالسلا  هیلع  الوم 

، ییارحـص ياه  هلال  مامت  یتح  اه ، هناورپ  اه و  لگ  یمامت  ار  نیا  دوب و  هدرک  رّطعم  ار  نیمز  نامـسآ و  ياضف  مامت  تماـما ،»  » رطع
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هفوک دجسم  زا  ناهاگرحس ، دنک و  یم  دوخ  هحیار  تسم  ار  قشاع  ناگناورپ  فجن ،»  » ات هبعک »  » زا هک  يرطع  دندرک ! یم  ساسحا 
! دسر یم  ناج  ماشم  هب 
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ِهُِّوُبنلِاب ِهَرِْمثُْملا  ِهَئیـضُْملا  ِهیمِـشاْهلا  ِهَحْوَّدـلا  ِهَیِوَبَّنلَا َو  ِهَرَجَّشلَا  یَلَع  ُمالَّسلَا  میناوخ : یم  ار  وت  تدارا ، مامت  اب  راّرک ! ردـیح  ناـجالوم !
ياه ناحیر  لگ و  تّوبن و  ناشخرد  رمثرپ و  رون  اـب  هک  مشاـه ، لآ  ِنبلُگ  توبن و  هبیط  هرجـش  يا  وت  رب  دورد   ... » ِهَماـمَْألِاب ِهَِقنؤُْملا 

...يا هدش  هتسارآ  تماما ،

! داب وت  هزیکاپ  كاپ و  تیب  لها  رب  وت و  رب  دورد  .ْنیرهاَّطلا  َنیِبیَّطلا  َِکتَیب  ِلهَا  یلَع  کیلَع و  ُمالسلَا 

يدمحا ناخ  دوواد  / گرزب مان  نیا  زار 

، تحور نشور و  هراتـس  رازه  هب  هتـسارآ  .هاـم  هاگـشیور  تسا و  باـتفآ  جارعم  دوـخ ، هک  تا  یناـشیپ  ناـنوچ  تـسا ؛ دـنلب  تماـن 
نانچ ار  وت  .تسا  هدروآ  درگ  شیوخ  رد  هتخیمآ ، مه  هب  ار  دنخبل  مشخ و  شمارآ و  يرارق و  یب  توکـس ، مطالت و  هک  یـسونایقا 

یناسنا رگن  هبناج  کی  كاردا  زا  رتارف  هک  ارچ  تسین ؛ تلماک  تخانش  يارای  ار  سک  چیه  هک  نم ، هن  مسانش ؛ یمن  دیاب  هک 

تفگ شمناوت  ادخ  هن  دناوخ  شمناوت  رشب  هن  »

« ار یتفال  کلم  هش  ممان  هچ  مریحتم 

.دـمهف یم  ار  اه  قافن  اه و  تلیح  دـشوپ و  یم  تسلا »  » سابل نیتسار ، هناگی و  یتقادـص  اب  هک  یناسنا  يدـنلب  هب  تسا ؛ دـنلب  تماـن 
مرحم ار  ییاهنت  هاچ  لالز و  تعیبط  .دنک  یم  ربص  ولگ  رد  ناوختسا  دنیب و  یم  ار  اه  گنرین  ار و  اه  نتـسکش  دهع  ار ، اه  یمدرمان 

هک هاگ  نآ  دنک ؛ یم  دوخ  رارسا 

.تسین مشچ  رد  نادنمرز  عمط  نادنمروز و  زا  سرت  لد و  رد  ایند  هدیدنگ  عاتم  زج  ار  نامدرم 

.هتسویپ خیرات  يافرژ  هب  یتبرغ  اب  تمان ، نانوچ  تسا ؛ دنلب  تحور 

.دزوس یم  منامشچ  رد  کشا  دنکش و  یم  مبلق  رایتخا  یب  مونش ، یم  ار  تگرزب  مان  تقو  ره  ارچ  مناد  یمن 

؟ تسیچ یگدنب  ادنلب و  تبرغ و  تردق و  تیمولظم ، یگرزب و  نیا  زار  مناد  یمن 
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اب ار  ربیخ  ِرد  هک  يدرم  زار  تسیچ ؟ ولگ  رد  هتـسکش  ناوختـسا  زار  ربص ؛ تبیه و  هاچ ، ییاـهنت و  زار  تسیچ ؟ یلع  زار  مناد  یمن 
ییاسر نآ  اب  يدایرف  زار  دبوک ، یم  نیمز  هب  ناش ، هبکبک  هبدـبد و  اب  ار  شیرق  ناناولهپ  نیرت  تبیه  رپ  دـنک و  یم  ياج  زا  یتبرض 

؟ تسیچ بیرغ  توکس  نآ  زار  توکس ، هلق  رب  هتسشن 

.تبیرغ رویغ  مان  تسا ؛ گرزب  تمان 

همطاف ندروخ  یلیـس  تردـق ، تریغ و  نیع  رد  دـیآ ، یم  شیپ  ناسنا  تاـجن  دـمحم و  ماـن  نید ، تلاـسر و  فرح  نوچ  هک  یماـن 
.دنک یم  توکس  دنیب و  یم  ار  مالسلااهیلع 

؟ تسیچ بیرغ  حور  نیا  گرزب ، مان  نیا  زار  مناد  یمن 

یناهارف یناچیم  يدهم  / میظع یفاکش  ناهگان 

ِتفگـش ِتردق  تمظع و  تسه ، هک  هچ  نآ  ره  .نآ  زا  ریغ  ای  دـشاب  هبعک  راوید  هاوخ  دراد ؟ نتفاکـش  ِناوت  هدارا ، هب  رگم  يراوید 
.نآ زا  ریغ  ای  دشاب  هبعک  راوید  هاوخ  .راکشآ  تسا و  ناهنپ  نیمز  ياهراوید  همه  يارو  هک  گرزب  تسا  ییادخ 

یُلپ هتـسیاش و  يا  هطـساو  هک  ینامـسآ  هدیزگرب  وت  .رامـشم  چـیه  هب  ار  كاخ  سپ  ینامـسآ ؛ هدـیزگرب  وت  بلاط ! یبا  رـسمه  ناه 
هک نآ  .تساه  نرق  دوعوم  هک  تسا  نامه  اّما  ینادن ، دوخ  هک  دـیاش  وت ، ِرفاسم  .دـیآ  یم  هک  سک  نآ  مودـق  يارب  یـشاب ، راوتـسا 

هب سامتلا  ِتسد  شراظتنا ، رد  هراومه  نیمز ،

نامـسآ زا  ار  وا  نیمز ، نالوسر  همه  هک  نآ  تسا و  هداد  هدـعو  تاروت  هک  نآ  .تسا  هتفگ  لیجنا  هک  نآ  .دوب  هدرک  دـنلب  نامـسآ 
یبا رسمه  ناه ! .دوب  دهاوخن  غورد  زگره  دوش ، هدعو  نامسآ  زا  هچ  نآ  کش ، یب  .تسا  دهع  هب  يافو  ِهاگ  کنیا  .دنا  هدرک  بلط 

.دشابن هدوسآ  ُلپ ، نیا  زا  روبع  ماگنه  رفاسم ، ادابم  هتسهآ ، مارآ و  نزب ؛ قرو  مارآ  مارآ  ار  هّکم  ياه  هچوک  بلاط !

تیاه سفن  دوش و  یم  رتدنت  تیاه  ماگ  .تسا  کیدزن  رهـش  زکرم  يور ، یم  طقف  دـناد ؟ یم  یـسک  هچ  اجک ؟ اّما  يور ، یم  وت  و 
رد هک  تسا  هبعک  ِدنلب  هایس و  ِراوید  نیا  کنیا  .هدیرب  هدیرب 
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یم رادیدپ  هداتـسیا  مه  رب  ياه  گنـس  ِلد  رد  میظع  یفاکـش  ناهگان  دزرل و  یم  شیوخ  هب  دوسالارجح  .تسا  هدیـشک  دق  وت  ِربارب 
زا هک  ياپ  .تسا  هدش  نشور  مارحلادجـسم  .دشاپ  یم  نوریب  هکم  ياه  هرجنپ  همه  زا  تریح  .دشک  یمرد  شیوخ  هب  ار  وت  و  دوش ،

یگرزب ینارگن  هک  نانچمه  دریگ ، یم  ارف  ار  تدوجو  همه  قیمع ، ینامیا  نانیمطا و  شوغآ ، رد  يدـنزرف  اـب  یهن ، یم  نوریب  هبعک 
تدنزرف قرف  رب  کنیا  مه  زا  ار  دولآرهز  ریـشمش  معط  وت  هدـیمرآ و  وت  شوغآ  رد  هک  تسا  هبعک  دـنزرف  .تسا  هتفرگ  ناج  وت  رد 

رد کنیا  مه  زا  ار  وت  دـنزرف  دایرف  هک  يروبـص  ياه  هاچ  همه  ار و  هفوک  .زین و  ار  راکافج  مدرم  همه  نآ  ياـفج  .ینک و  یم  سح 
هدـش هتـشاگن  دـنلب ، ياه  یناشیپ  رب  هک  تسا  یموتحم  ریدـقت  نیا  .مهدراـهچ  هاـم  زا  رت  نشور  ینیب ، یم  ار  همه  .دنونـش  یم  دوخ 

.دنجنگ یمن  نامسآ  ِهاتوک  ِفقس  ریز  هک  يا  هدیشک  ياه  هشیدنا  رب  تسا و 

اه و هوک  .تسـشن  دـهاوخ  گوس  هب  تنتفر  ِزور  هک  ناـنچ  نآ  تسا ؛ هتفرگ  نشج  نیمز  ِماـمت  سپ  درم ! يا  هدیـسر  هار  زا  کـنیا 
ِنیگنر ِنامک  .دـنوش  یم  رت  غورفرپ  کـیدزن ، ياـه  هراتـس  دـننک و  یم  ماـیق  تروضح  ِمارتحا  هب  اـهایرد ، اـه و  تشد  اـه ، لـگنج 

زا رت  گنرُرپ  دشاب ، هدیراب  یناراب  یتح  هک  نآ  یب  نامسآ ،

نیمز دلاب و  یم  شیوخ  هب  نامسآ  .تسا و  هدیسر  نامسآ  زا  هک  يدرم  ياه  ماگ  ِریز  دنارتسگ  یم  یـشرف  دوش و  یم  هداز  هشیمه 
 ... ار دیشروخ  ِنامهم  دندوبن  ینابرهم  نانابزیم  کی ، چیه  هچرگ  .زین 

.تسا هدیسر  هار  زا  مالسلا  هیلع  یلع  يرآ ! .دمآ  نوریب  هبعک  زا  هک  هاگ  نآ  دش ؛ هتسب  شیاه  ماگ  ِتُشپ  راوید ، و 

یمّرخ هفطاع  / رون دالیم 

.دوش یم  نامز  نیمز و  رخف  قافآ و  هرهـش  نآ ، دولوم  هک  تسا  يا  هعقاو  نتـسبآ  نامز ، .درذـگ  یم  لیفلا  ماـع  هعقاو  زا  لاـس  یس 
« لیفلا ماع  زا  سپ  لاس  یس  بجر ، مهدزیس  هعمج ، زور  هکم ، »

: دنک یم  دنلب  هبعک  يوس  هب  ار  شزاین  ناتـسد  دـناشک و  یم  مارحلادجـسم  ات  ار  وا  هک  يدرد  تسا ؛ هدرک  هبلغ  دـسا  رتخد  رب  درد ،
« ...ّینا ٍُبتُک و  ٍلُسُر و  نِم  َكدنع  َءاج  امب  کب و  ٌهنمؤم  ّینا  ّبر  »

مراد قیدصت  ار  لیلخ  میهاربا  مّدج  راتفگ  هدـمآ و  وت  يوس  زا  هک  ییاه  باتک  ناربمایپ و  همه  وت و  هب  مراد  نامیا  نم  اراگدرورپ ! ]
نم مکش  رد  هک  يدازون  نیا  قح  هب  درک ، انب  ار  هناخ  نیا  هک  یسک  نامه  قح  هب  اراگدرورپ ! .درک  انب  ار  هبعک  هناخ  نیا  هک  وا  هب  و 

[ .نادرگ ناسآ  نم  رب  ار  وا  تدالو  تسا ،

، وا تمظع  تکوش و  هزاوآ  دیشخرد و  دهاوخ  خیرات » یناشیپ  كرات   » رب يزور  دراد ، مکش  رد  هک  یلفط  مان  تسناد  یمن  وا  دیاش 
.دیچیپ دهاوخ  ناراگزور  مامت  رد 

ص:76

هرامش 52 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 107 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنک یم  راشرس  شّدح  یب  تیانع  زا  ار  تدنزرف  وت و  دنوادخ ، نکم ، هوکش  درد  زا  همطاف !

، یلع دـنخبل  .نک  شومارف  ار  تیاهدرد  .دـیاشگ  یم  ناهج  هب  مشچ  یتسه ، ناکم  نیرت  هّزنم  كاخ و  نیرت  كاـپ  رد  یلع  همطاـف !
.دنک یم  هزات  ار  تناج 

.درک یهاوخ  مامشتسا  ار  توکلم  رطع  نک ! هاگن  وا  هب 

...مالسلا هیلع  یلع  ...دسا  تنب  همطاف  ...هبعک 

.ادخ ...ناگتشرف و 

ِضِماـغ یلَع  ُُهتْفَقَو  و  یبَدَأـِب ، ُُهتبَّدَأ  و  یمـِسا ، نِم  ُهَمـِسا  ُْتقَقَـش  ّینا  ُلوـقَی : یلعَـألا  ُّیلَعلا    ُ هّللا و  یلع ، وـهف  اـّیلع  ِهیّمَـس  همطاـف  اـی  »
« ...یِملع

بدا دوخ  بدا  هب  مدرک و  ادـج  دوخ  مان  زا  ار  وا  نم  دـیامرف : یم  یلعا  یلع  يادـخ  هک  راذـگب ، یلع  ار  دولوم  نیا  مان  همطاف ! يا  ]
[ .متخاس فقاو  ار  وا  شیوخ  ملع  تالکشم  رب  متخومآ و 

تنایخ مخز  هبعک ، دولوم  كاچ  كاچ  هنیس  رب  رود ، نادنچ  هن  ییادرف  رد  هک  نانآ  شاک  دراپـسب ! رطاخ  هب  ار  زورما  خیرات ، شاک 
! دنروآ رطاخ  هب  ار  زورما  دننز ، یم  يدرمان  لهج و  و 

! دندیمهف یم  ار  وا  دندید ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  نانآ  شاک 

«. ِینوُدِقْفَت ْنَأ  َْلبَق  ِینُولَس  : » تفگ یم  ام »  » هب مالسلا  هیلع  یلع  شاک 

یجنپ هجیدخ  / تفاکش دهاوخ  هبعک  هنیس  و  ... 

.دروآ یم  رد  وناز  هب  ار  اه  نامسآ  كدوک ، نیا  تمظع 

! دسا تنب  دروآ ، دهاوخن  بات  ار  وت  كدوک  هوکش  زگره  هبعک 

! تفاکش دهاوخ  هنیس  وت ، لفط  روضح  قوش  زا  هک  دید  یهاوخ  ار  هبعک  نونکا  مه  نک ، گنرد  یکدنا 

هتـسشن هراظن  هب  ار  قیاقد  نیا  تمظع  ّریحتم ، توهبم و  اه ، مشچ  .دش  اریذـپ  نیریـش  ناج  نوچ  ار  همطاف  دوشگ و  شوغآ  هبعک ، و 
.دندوب
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.تفاتش رسمه  يوجتسج  هب  دش و  قاتشم  ار  نیشنلد  ربخ  نیا  بلاطوبا ، دش و  هبعک  لخاد  دسا  تنب  دش ؛ رتشیب  همهمه ، يادص 

! تسا ناگتشرف  طبهم  نونکا  هبعک  درادن ؛ هبعک  هب  هار  یسک  هن !

هنـشت ماشم  هب  ار  زیگنا  لد  ربخ  کی  رطع  میـسن ، زور  کی  ماجنارـس  .تشذـگ و  لاس  رازه  هس  بلاطوبا ، يارب  تشذـگ و  زور  هس 
حور دناسر و  بلاطوبا 

.داد افص  ار  شناج  و 

هبعک زا  مه  نآ  درک ؛ عولط  باتفآ  و  ... 

، بلاطوبا .دش  یلع »  » دمآ و ایند  هب  دراد ! تمظع  ردق  هچ  كدوک  نیا  دش ؛ رتشیب  همهمه  يادص  دوب ! هتفرگ  لغب  رد  ار  هام  همطاف ،
لّوا دـیاب  دـیآ ، یم  یناـمهیم  هب  هک  ره  كدوک ، نیا  روـضح  تکرب  هب  تفگ : داد و  یهوکـشاب  یناـمهیم  یلع ، دوـجو  هنارکـش  هب 

! دنک فاوط  هبعک  رود  هب  راب  تفه 

! تفر یلع  رادید  هب  هاگ  نآ  دش ، رّهطم  دش ، كاپ  دیاب  لوا  دراد ! تسادق  یلع  رادید 

.درک مّسبت  باتفآ ، رادید  نمی  هب  دوشگ و  کلپ  هام ، تفرگ و  لغب  رد  ار  هام  باتفآ ، تفرگ ! شوغآ  رد  ار  لفط  تمحر ، ربمایپ 

زا اه  لقع  مامت  هک  نآ  يا  و  دـنزجاع ! وت  تمظع  فیـصوت  زا  اه ، هژاو  مامت  هک  يا  الوم ! دـش ! باتفآ  ردارب  دـلوت ، زاغآ  زا  هام ، و 
! ناج یلع  ادخ ! هناخ  رد  يور  یم  هبعک و  زا  ییآ  یم  يراد ! ینیشنلد  ریدقت  هچ  رصاق ! تا  یگرزب  كرد 

بکرم و اهایرد  مامت  دـنوش ، ملق  ناتخرد  مامت  رگا  : » دومرف ابیز  هچ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تفـصو  زا  ما  هدـنامرد 
«. دنسیونب ار  یلع  لیاضف  زا  يا  هرذ  دنناوت  یمن  مه  زاب  بتاک ، نج  سنا و  مامت 

ياه هظحل  دوش  یم  رگم  مشک ! ریوصت  هب  ینیمز  ياه  هژاو  بلاـق  رد  ار ، وت  هوکـش  متـساوخ  مدرک و  تراـسج  هک  شخبب  ارم  سپ 
؟ تشون ار  يردیح  قیمع 

شتآ رب  تروص  هک  ینامه  وت  .یتشاداو  نیـسحت  هب  ار  نیمز  نامـسآ و  ربیخ ، رد  يدیرفآ و  هسامح  دـحا  ردـب و  رد  هک  ینامه  وت 
! يدرک تمسق  ناکدوک  يداش  اب  ار  يردفص  تلوص  یتفرگ و  ینزریپ  رونت 

! متسین ادخ  ّرس  ندوشگ  هب  رداق  زگره  هک  موش  شوماخ  راذگب  هن !

! يوش ياج  .نم  کچوک  بلق  رد  هک  ردق  نآ  مرادب ؛ تسود  مدوخ  كرد  هزادنا  هب  ار  وت  راذگب 
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ینیسحلادبع هموصعم  / یتسه ياشگ  لکشم 

قشع دالیم  يارب  ناگتشرف ، هلهله  رد  هبعک ،

.تعاجش تلادع و  دنلب  ریسفت  افص و  قشع و  مامت  رهظم  یلع  دالیم  درک ؛ یم  يرامش  هظحل 

.درک لجخ  ار  زور  ییانشور  هک  دوب  خیرات  زور  نیرت  یباتفآ  وت ، تدالو  الوم !

تفرگ شوغآ  رد  ار  وت  مارحلا ، دجسم  دز و  هسوب  وت  ياه  تسد  رب  دوسالارجح ،

.تسب شقن  تلادع  نابل  رب  دنخبل  هاگ ، نآ  .يدزرس  هبعک  نورد  زا  باتفآ ، دننامه  هک  نیا  ات  دنتسشن ، تا  هراظن  هب  هورم  افص و 

دوب خیرات  رد  دایرف  نیرتدنلب  وت ، توکس  هفوک ! ياه  هچوک  سپ  هچوک  يانشآ  درد و  يا  هاچ ! مدمه  يا  اه و  ناتسلخن  يانشآ  يا 
.تسا يراج  خیرات  رتسب  رد  زونه  شتیمولظم  ياپدر  هک  تشاد  ار  يدرم  نینط  شیوخ ، كاوژپ  رد  هک 

.تسا یگنادرم  ثیدح  نیرتایوگ  نیرترب و  تراقفلاوذ ، تواخس ! تعاجش و  زا  زیربل  يا  میقتسم و  طارص  يا  میظع و  أبن  يا 

ضیعبت ملظ و  کشخ  ياه  نابایب  وت ، مان  رارکت  ملسو ! هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  روبـص  گنـس  يا  دمحا و  نید  هدننک  لماک  يا 
.دنز یم  دنویپ  تلادع ، ياه  غاب  نیرتزبس  هب  ار 

.دننک یم  مایق  دنتفا و  یم  وپاکت  هب  وت  مان  رارکت  اب  تانئاک ،

.دنک یم  زاغآ  وت  مان  اب  ار  دوخ  ناوید  نارعاش ، همه  نیمز ! قشع  زا  رتارف  يا 

.يدش تلاهج  یگدرملد و  رصع  رد  تیرشب  تاجن  یتشک  يادخان  يدمآ و  وت  ینابرهم !، ریما 

وت ینابیرغ  ياه  لد  مهرم  نافیعض و  ياه  مخز  مایتلا  ناقشاع و  ياه  لد  حتاف  وت  تحاصف ! ناشکهک  کی  تغالب و  نامـسآ  کی 
! یتیناسنا يوربآ 

! میاوت يوکرس  جاتحم  هک  ریگ  نامتسد  تلادع ! ششخب و  رسارس و  يا 

( فاکتعا  ) ضیبلا مایا 

هراشا
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هداز فیرش  همطاف  / هرابود یقاثیم 

وا يارب  ار  دوخ  زور  هس  .قشع  يادـیپان  قمع  هب  هراب  کی  تسا  یهاـگن  هرابدـص و  تسا  يدـهع  هراـبود ، تسا  یقاـثیم  فاـکتعا ،
یگرزب هرمع  لد ، رد  تسا  یکچوک  جـح  فاکتعا ، .نتـسناد  لاصو  زاغآ  ار  هزور  ندرک و  انعم  رحـس  رد  ار  قشع  ندرک ، صلخم 

.بلق رد  تسا  یئابیز  هاگنابرق  سفن ، رد  تسا 

.ندید همحّرلا » لبج   » هوک رانک  ار  دوخ  زور  هس  ندش ، مرحم  رهش  عماج  دجاسم  رد 

.نتفگ ار  یلیل  مان  نونجم ، نوچ  نتفرگ و  قشمرس  ار  كُریغ » ِیل  ْنَم   » رکذ ندیچ و  ار  تامدقم  تافرع ، سالک  رد 

.نداد وشتسش  تفرعم  مزمز  رد  ار  دوخ  ایند و  زا  يرازیب  قشع و  زوس  زا  يرادیب  بش  هس 

.ندرک هلوره  قشع  شتآ  زا  ندیسر و  ادخ  هب  نتشذگ و  دوخ  زا  نایم  نتفر ، هار  هورم  افص و  نیب 

ات رخآ ، زور  رد  ندوشگ و  لد  هرفـس  زاین ، هداجـس  رب  ندرک ، اعد  همزمز  میهاربا ، ماـقم  تشپ  ندرک ، فاوط  شماـندرگ  رب  هراـبود 
هدجـس رد  ندرک و  هناقـشاع  تبحـص  دوواد » ّما  لاـمعا   » رد .ندرک  یناـبرق  ار  ّتینم  نتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  تاـفرع  نتفر و  ینم 

.ندرک ورد  ار  تباجتسا  هشوخ  رخآ ،
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يریدق نیسح  دّمحم  / تولخ جنگ 

رد لد ، مشچ  هک  ینامز  نیگنـس ، تیـصعم  تنوفع  زا  ناج ، ياه  شوگ  دوش و  یم  ردـک  هانگ ، يـال  لـگ و  زا  لد ، بآ  هک  یتقو 
بورغ رد  لد  هک  یماـگنه  دزوس ، یم  حور  يوـلگ  دریگ و  یم  سفن  یگنت  قـشع ، دوـش و  یم  وـس  مک  ادـخ  یناـمرفان  مد  دود و 

ریز هظعوم ، ياه  لوبلگ  هک  يرصع  رد  تسین و  ناما  رد  سوه  برکیم  دنزگ  زا  لقع ، نت  دیرگ و  یم  دریگ و  یم  تخس  قیاقح ،
، دوش یم  هدرب  جارات  اه ، لد  جنک  زا  تولخ  جنگ  دنوش و  یم  هل  یگنهرف  مجاهت  تلفغ و  ياه  همکچ 

يوراد اب  دنک و  ینوفع  دـض  اه  يرامیب  لباقم  رد  ار  حور  لد و  هناخ  دـناوتب  دـیاش  فاکتعا ، نیمزرـس  رد  تفرعم  دیـشروخ  ِعولط 
تقادص و افص و  نیمزرس  هب  هزور  دنچ  رفس  فاکتعا ، هک  ارچ  .دهد  تاجن  یچوپ  درد  زا  ار  ام  ترتع ،) نآرق و   ) نیلقث شخب  افش 

.تسا ینعم  لالز  رد  ندش  رو  هطوغ 

ياج تابحتـسم  هسفق  رد  لامعا ، بتک  رد  فاکتعا ، هچرگ  .تسا  صولخ  زاورپ  زیت  قاُرب  اب  یهلا  برق  جارعم  زا  دـیدزاب  فاکتعا ،
.تسا لاصو  طرـش  دجـسم  هاگـشیالاپ  رد  قارف  هآ  هبوت و  بآ  اـب  یحور ، ياـه  صلاـخان  هیفـصت  راـظتنا ،» گـنهرف   » رد اـما  دراد ،

رد ار  ینّابر  ياه  هولج  دروآ و  یم  رد  شیاهوزرآ  ياپ  زا  ار  قلعت  تایّنمت و  شوپاـپ  عماـج ، دجـسم  راز  هلـال  هب  دورو  اـب  فکتعم 
، زامن اعد و  ياه  ماج  زا  نانیشن ، تولخ  مزب  رد  وا  يوط ) سدقملا  داولاب  کناف  کیَْلعَن  ْعَلْخاف  ( ؛ دنیشن یم  اشامت  هب  رکفت  روط  هوک 

.دوش یم  روعش  روش و  زا  راشرس 

سکرک سبح  لد ، لها  سوماق  رد  هزور و  ناـبز  اـب  تسا ؛ عماـج  دجـسم  هاگتـسیا  رد  هزور  دـنچ  فقوت  تغل ، هنیآ  رد  فاـکتعا ،
ياه قلعت  ماد  ریگ  سفن ، رتوبک  هک  ینامز  ات  .سفنا  قافآ و  هب  ریـس  يارب  تسا  لد  غرم  ندومن  لاب  راـب و  کبـس  سوه و  لاـمآ و 

.تسین رودقم  شیارب  لامک  نامسآ  رد  زاورپ  دشاب ، يدام 

: دیارس یم  نینچ  فیرش  لیمک  رد  ار  شدوبعم  لاصو  قوش  نورد و  باهتلا  مالسلا  هیلع  یلع  و 

.دناوت بُرق  نامسآ  رد  زاورپ  هنشت  ام  ياه  لاب  هنرگو  هتشگ ، سبح  سوه  يوق  زیت و  ياه  هجنپ  رد  لد  غرم  يادخ ! نابرهم  يا 
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، فاکتعا ریسکا  اب  هک  ارچ  دنا ؛ هدومن  تیناسنا  میدقت  فاکتعا ، هناخ  افـش  رد  ار  دوخ  ياه  هخـسن  حور ، نابیبط  نیا  قح ، نالـصاو 
.دوش یم  ینازرا  ینامسآ  ياه  لد  هب  شمارآ  تشهب  دوش و  یم  لیدبت  یهلا  مرح  يالط  هب  لد  سم 

تسین ماد  یب  دد و  یب  یجنک  چیه 

تسین مارآ  قح  هاگتولخ  هب  زج 

یناهارف یناچیم  يدهم  / ندیسر يارب  یتولخ 

یسک وت  زج  هک  يا  هشوگ  رد  ما  هتـسشن  اهنت  هک  منم  کنیا  دراد ! هتفهن  شیوخ  رد  یخارف  تعـسو  هچ  دجـسم ، نیا  کچوک  جنک 
.مهاوخ یمن  وت  زج  منیب و  یمن  ار 

.مزیر یم  ورف  شیوخ  هدولآ  ِرکیپ  زا  وت ، ِتدابع  همشچ  بآ  هب  ار  شیوخ  ِهانگ  یشکرس و  نایصع و  لاس  کی  هک  منم ! کنیا 

يارب زاورپ ، يارب  رت  نارک  یب  یتعـسو  هب  هراـبود و  یتصرف  هب  ندوب  هدـنز  ندیـشک و  سفن  يارب  هراـبود  یتصرف  هب  مدـنمزاین ، نم 
هتفرگ شود  هب  یشحو ، هدز  ملظ  ياه  نابایخ  اه و  هچوک  کت  کت  زا  ار  دوخ  یسک  یب  تبرغ و  ِمامت  ندش  رت  کیدزن  ندیسر و 

شیوخ ِزار  زاین و  نم ، نانوچ  هک  تسا  ینانآ  همه  هنایلاس  ِّتنس  نیا  .میاشگب  وت  رضحم  رد  ار  میاهدرد  هرفـس  مبایب و  یجنُک  ات  ما ،
.دننک راکشآ  هک  دنهاوخن  وت  هاگرد  هب  زج  ار 

هلولو همه  نیا  ماحدزا  رد  وت ، ریغ  همه  نیا  ماحدزا  رد  وت ، ِدای  تشاذگ  مهاوخن  .منایامنب  شیوخ  هب  رت  گنر  رپ  ار  وت  ِروضح  دـیاب 
.تشاذگ مهاوخن  يرآ ! .مربب  دای  زا  دینش ، ناوت  یمن  ار  وت  مان  مادک ، چیه  رد  هک  هدیچیپ  مه  رد 

رد ینامسآ ، ياه  همزمز  دابم  هک  دننکفا ، یم  مناج  ِشوگ  رد  يا  هسوسو  هظحل ، ره  هک  تسا  یکچوک  ياه  سیلبا  زا  زیربل  ناهج ،
دروآ و داـی  هب  هک  نآ  يارب  یجنک  اـه ، سیلبا  اـه و  هلولو  همه  زا  یلاـخ  مارآ ، تولخ و  تفاـی ، یجنک  دـیاب  دنیـشنب ! نم  ِتریـصب 

یمامت هظحل ، ره  هک  ار  یمان  درک ، رارکت 
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شیوخ ِحور  زا  هک  تسه  یـسک  هتفر ، ورف  باوخ  رد  ِنامدرم  همه  ِتلفغ  يارو  رد  هک  تسناد  دـیاب  .دـننک  یم  دایرف  اه  ناشکهک 
.درک دیابن  شومارف  زگره  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا ، و  وت ، نم و  رد  تسا ، هدیمد  ام  رد 

هدناوخ ار  وت  اهنت  .ما  هدیشیدنا  وت  هب  اهنت  هک  زور  هس  تسا و  بش  هس  کنیا  يزیربل ! ياهزور  هچ  يراشرـس ! ياه  بش  هچ  هک  هَو 
هک منک  یم  سح  ما 

همه اه ، مدآ  همه  اـه ، هرجنپ  اـهراوید و  همه  دـنا ، هتفرگ  شیوخ  هب  يرت  لـالز  ِگـنر  هک  منک  یم  سح  .مزیخ  یم  رب  رتراـبکبس ،
، ناگدز سیلبا  دنزیرگ و  یم  نم  زا  اه  سیلبا  هک  منک  یم  سح  ما ، هدش  رت  نابرهم  هک  منک  یم  سح  اه ، بآ  ناگدـنرپ و  اهربا و 

...ما یضار  هک  منک  یم  سح  يرآ ! .دننک  یم  روبع  مرانک  زا  مرش  اب 

؟ تسا هدوبر  رد  شیوخ  هب  ارم  هنوگ  نیا  هک  تسیچ  دـییوگب  میظع  هسلخ  نیا  یفاّفـش ! ياهزور  هچ  ینـشور ! ياه  بش  هچ  هک  هَو 
؟ دناشک یم  اه  قفا  نیرت  عیسو  ِقامعا  هب  دجسم ، کی  کچوک  هشوگ  زا  ارم  نینچ  نیا  هک  تسا  يرحِس  هچ  نیا 

هچ نزو ، نیا  اـّما  موـش و  یم  رت  نیگنـس  هظحل  ره  دوـش ؟ یم  رارکت  دوـش و  یم  هداز  نم  رد  هظحل  ره  هـک  تـسا  ییورین  هـچ  نـیا 
! تسا هدرک  مرابکبس 

تشاد و دهاوخ  هاگن  هدنز  ارم  لاس  کی  .درب  دهاوخ  شیپ  هب  ارم  لاس ، کی  هک  منیب  یم  شیوخ  رد  یتردـق  رگید ، لاس  کی  ات  و 
.ما هدوب  نآ  ِندینش  ِقاتشم  هشیمه  هک  یمان  نامه  دش ، دهاوخ  همزمز  مشوگ  رد  هراومه  لاس ، کی 

یمرخ هفطاع  / روضح نیرمت 

! تسا نیگنس  ردقچ  اهزور  نیا  ياوه 

.دنا هدرک  زیر  رس  ملد  ياه  شهاوخ 

.دهاوخ یم  روضح  يا  هظحل  ملد  .ما  هتفرگ  كاخ  يوب  ردقچ 

.دوش یم  رارکت  لاس  ره  هک  تسا  يرارقا  بجر ، هام  ضیبلا  ماّیا  دسر ؛ یم  ارف  بجر  هام 
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.منک یم  اّیهم  ار  رفس  راب  هلوک  ...زامن  رداچ  حیتافم ، نآرق ، .دنک  یم  یبات  یب  ما  هداجس 

.درک دنهاوخ  هفوکش  ما  هداد  لوق  میاه  تسد  هب  .مینیشنن  مارآ  ما  هتشاذگ  رارق  میاه  مشچ  اب 

.ربکا هّللا  هّللا  یلا  هبرق  مروآ ؛ یم  اج  هب  قشع  تعکر  ود  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح  »

دیاب .منک  یم  ریهطت  ار  میاه  هژاو  مروآ ، رد  مدع  گنر  هب  ار  ما  هماج  .منک  نیرمت  ار  روضح  دیاب 

.منک رداص  هیلخت  مکح  ملد  ياه  شهاوخ  يارب 

.درک مهاوخ  بوکدگل  نیقی ، راوتسا  ياه  ماگ  ریز  ار  سفن  مروآ و  یم  رد  ما  هدارا  تراسا  هب  ار  ناطیش 

یم جوم  اه  تعکر  مامت  رد  توکلم ، رطع  .دنا  هدش  اهر  اوه  دنب  زا  توسان ، ناراتفرگ  .تسین  زیچ  چیه  هیبش  سک  چـیه  اج  نیا  ... 
.دنز

.دنک یم  رورم  ار  شدوخ  اهزور  نیا  تولخ  رد  هک  یتقیقح  ناسنا ، دوش و  یم  ناسنا  ریسا  ناطیش ،

...تسادخ يوب  رد  قرغ  دجسم ، .دوش  یم  شا  هداجس  تعسو  هزادنا  هب  سک  ره  مهس  دزاب و  یم  گنر  تاقلعت 
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هللا همحر  یناقلاط  هّللا  تیآ  تلحر 

يریدق نیسح  دّمحم  / مالک دعر 

ناتـسد و شیاه  هسوب  .تخیر  شا  هدیـسر  هزات  ياپ  هب  ار  شیاعد  ياـه  لـگ  تفرگ ، رارق  ردـپ  ناتـسد  هراوهگ  رد  هک  شا  هقادـنق 
ّتبحم زار  وا  قوش  کـشا  دـنز و  یم  قرب  یـشرع  هیدـه  نیا  هدـنیآ  هب  دـیما  ردـپ ، هاـگن  لـالز  رد  .درک  یم  شزاون  ار  وا  تروص 
تسار شوگ  رد  دنابسچ و  دوخ  تبحم  هنیس  هب  ار  دوخ  نت  هراپ  یناقلاط ، دومحم  دیس  وا  هکنیا ، ات  .دوشگ  یم  ماوقا  دزن  ار  شرفاو 
تفرگ لکش  یناوج  يادتبا  رد  شناج  دیفس  حول  رب  ملع ، تیونعم و  يابفلا  .تسایس  هماقا  شپچ  شوگ  رد  تفگ و  تناید  ناذا  وا 

هک نیا  ات  تشگ  یم  تقیقح  ّرد  لابند  هب  شرگ  وجتـسج  واکجنک و  حور  .تشگ  انـشآ  هعیـش  ماـیپ  هراـصع  اـب  قشع ، بتکم  رد  و 
ریسفت هبطخ و  ماج  رد  ار  ادخ  مالک  ياه  هعرج  یمالسا و  مولع  دهش  تفای و  بان  يرهوگ  زا  رپ  ار  نآرق  همئا و  مالک  فدص 

.دناشون یم  تقیقح  ناماک ، هنشت  هب  یمدرم ، یملع و  تاسلج  مزب  رد  تخیر و  یم 

اب سپ  .تخاس  یم  روجنر  ار  یناقلاط  هّللا  هیآ  لد  قافن ، ياه  هقرف  شیور  اه ، تریغ  تراغ  نامورحم ، هدرگ  رب  یتلادع ، یب  قالش 
یهاگ دنچ  زا  ره  شیاه  هلعـش  هک  يدایرف  دربن و  تساخرب ؛ دادبتـسا  ملظ و  اب  دربن  هب  دوخ  هاگن  قرب  مالک و  دعر  هشیدنا و  حالس 

.دیرغ یم  ملظ  رس  رب  هرابود  نادنز ، زا  نوریب  رد  هاگ  نآ  دش و  یم  شک  ورف  اه  نادنز  جنک  رد 
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ناهج داحتا  .تفرگ  یم  دوخ  يراکادف  تیامح و  لاب  ریز  ار  ناهاوخ  تلادـع  تلادـع ، راضتحا  یهاوخ و  قح  نادـنبخی  رـصع  رد 
دندوب ییاه  لگ  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  زا  تیعبت  يرهطم و  دیهش  گرزب  دنمشیدنا  اب  يرکف  مه  نیطـسلف ، مدرم  هب  کمک  مالـسا ،

، يو تیامح  رتچ  ریز  دندومن و  یم  دشر  شتعاجـش  هشیدـنا و  هناخ  لگ  رد  اهدـیدهت  شراب  يریذـپ و  تیلوؤسم  ناتـسمز  رد  هک 
.دمآرد رازتها  هب  نطو  یمالسا  یلم و  تزع  باب  رب  ماجنارس  دوب و  ناما  رد  یتوافت  یب  زوس  زا  تفن  یلم  تضهن  مچرپ 

داهج و رد  ار  رمع  کـی  یناـقلاط  ياـقآ  : » دراد اـبیز  يا  هولج  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  ترـضح  مـالک  هنیآ  رد  شتیـصخش  تمظع 
قارف غاد  مالسا ، گرزب  رادرس  نیا  تلحر  تشادن  يدرس  یتسـس و  دوخ  گرزب  راهب  رد  هاگ  چیه  ...دنارذگ  داشرا  يرگنـشور و 

هاگشناد رد  وا  هعمج  زامن  نیلوا  ار و  رتشا  کلام  ریـشمش  وا  يایوگ  نابز  ار ، رذوبا  وا ، دنلب  حور  هک  ارچ  تشاذگ ؛ مالـسا  رگج  رب 
! داب رت  ینامسآ  شیالاو  حور  .دوب  رگ  یعادت  ار  لگ  وا  سردوز  ترجه  ار و  صصخت  دهعت و  هتشرف  نارهت ،
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مالسلااهیلع بنیز  ترضح  تافو 

هراشا

هعمج

رویرهش 1382  21

بجر 1424  15

sep. 12  . 2003

يریدق نیسح  دّمحم  / ربص ردام 

! زیخرب مالسلااهیلع  بنیز 

رب زین  ار  تیاه  هبطخ  شتآ  نزب و  هناش  نخـس  هشیدـنا و  فلز  رب  مالـسلا  هیلع  راو  یلع  رگید  راب  زیخرب و  تیالو ! ناتـسوب  لگ  يا 
.نزب ام  نامز  نایدیزی  نمرخ 

.شخبب هزات  یحور  تمایپ ، هراصع  مالک و  ياراوگ  اب  ناناملسم ، قمر  یب  ناج  هب  زیخرب و  فافع ! ساسا  يا  ربص و  ردام  يا 

وگب نخس  ام  اب  زیخرب و  یتسه ! نازحالا  تیب  رد  ارهز  ياه  هلان  رارمتسا  يا  و  ماک ! رد  یلع  نابز  يا  بنیز ،

نوریب تیناسنا  يدازآ و  هتسکش  لاب  رپ و  زا  ار  یناهج  نیون  مظن  ریت  ِهن و  یمهرم  تلادع ، یمخز  نت  رب  البرک ! ناتساد  نامرهق  يا 
.شک

؛ درک هیرگ  نوخ  مالسلا ، هیلع  نسح  رانک  رد  تلد  نامسآ  هک  مناد  یم  رادرس !» نیرتاهنت   » رهاوخ يا 

! دوبن بنیز  رگا  درم  یم  البرک  هک : ناوخب  اونین ! هناقشاع  هنافراع و  لزغ  تیب  هاش  يا 

وگزاب دش و  عورـش  ینیـسح  راختفا  تزع و  هصرع  رد  بنیز  يرادیاپ  ربص و  هژیو  ياه  هولج  ، » دش مامت  هک  اروشاع  رـصع  هک  وگب 
.يداد تاجن  ملظ  زیت  ياه  نادند  مد  زا  ار  تقیقح  رامیب  نت  هنوگچ  هک 
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تیناسنا داد  هب  رامعتسا ، ياهدابدرگ  ریحت و  ياه  بادرگ  رد  مه  زونه  يدوب و  راد  ناکس  ار  نیسح  تاجن  یتشک  هنوگچ  هک  وگب 
؟ یسر یم 

يابیز عولط  نونکا  زیخرب و  هفوک ! رد  نآرق  بیرغ  رسفم  يا  نیکاسملاوبا و  رفعج ، هّللادبع  رـسمه  يا  دیهـش و  ود  ردام  يا  بنیز ،
ینیسح دیشروخ 

.رگنب ایند  دازآ  ياه  ناسنا  بلق  رد  ار 

هاـگن اـب  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ترـضح  هک  ییاـج  نآ  اـت  يدیـشون  وا  ماـهلا  یهلا و  ملع  ماـج  زا  هک  وگب  یندـل ! ملع  راد  تناـما  يا 
ِْتنَا  » هتشگ سّردم  دص  زومآ  هلأسم  يا ، هزمغ  هب  هتفر و  هلاس  دص  هر  هبش  کی  بنیز  ما  همع  ادخ  رکش  تفگ : وت  هب  شا  هنانابرهم 

! یهلا مزب  رد  نیرت  برقم  يا  ...و » هَمَّلَعُم  ُرَیَغ  ٌهَِملاع    ِ هّللا ِدْمَِحب 

چیه نودـب  هنوگچ  هتـسکش »  » يولهپ و  هتفاکـشرس » « » نینوخ تشط  «، » البرک يالب  رپ  نافوت   » ناحتما رد  ار  الب  ياـه  ماـج  هک  وگب 
« .ًالیِمَج ّالِإ  ُْتیَأَر  ام  « ؛ يدیدن یبوخ  زج  .يدوب و  قح  ياه  هولج  وحم  يدیشون و  هوکش 

يداب تهزن  / دیپس ور 

! يدرک دیپسوم  رگید  راب  نایفوک و  یهایسور  بش  رد  يداد ، تسد  زا  ردپ  ینک ، عادو  تا  یناوج  اب  هک  نآ  زا  شیپ 

هرامش رگید  هاگ ، نآ  .دش  عورش  البرک  هک  دوب  ترگج  مخز  شوپهایس  مالسلا و  هیلع  نسح  ییاهنت  مغ  رادازع  تیاهوم ، زونه  اما 
هک ییالال  گنهآ  يدیمهفن ، وت  و  دش ! جراخ  دوب ، تا  یگدنز  رادغاد  هک  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسد  زا  تیوم ، دیپس  ياهرات 

هناردام نانک  يوم  هماگنه  رد  بابر ، یناشیرپ  ای  دـناشن  تیاهوم  رب  يریپ  درگ  دـیزو ، یم  مالـسلا  هیلع  رغـصا  یلع  کچوک  ربق  رب 
! شا

وت يوناز  رب  هک  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  شا -  يریپ  ياصع  ندـش  هتـسکش  تقو  رد  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ياهاپ  شزرل  دـیاش  اـی  و 
! دوب هدش  گرزب 
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یم کشا  شناکیپ  كون  زا  هک  هدروخ  ریت  یکـشم  زج  دنامن ، راگدای  هب  جـیه  وا  زا  هک  ناوج  رادـملع  یتشگزاب  یب  رد  دـیاش  ای  و 
! تخیر

! تخادنا اپ  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هآ ، کی  اب  هک  مساق ، هدیرد  يولهپ  زا  ریت  ندیشک  ورف  اب  دیاش  ای  و 

هزات يرگن ، یم  شیوخ  تخب  هتسکش  هنییآ  رد  یتقو 

وت دیرب و  ار  وت  یناوج  گر  اقف ، زا  يرجنخ  دـش و  نوخ  زا  رپ  هرابکی ، هب  هک  یبای  یم  لادوگ  یهایـس  رد  ار  تا  ییوم  دـیپس  زاغآ 
! يدش ریپ  يدیمخ و  يداتفا و  اپ  زا  ریزگان 

يرتسکاخ ياهوم  گنس و  لابقتسا  نارزیخ و  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ياه  بل  شزاون  مالـسلااهیلع و  هیقر  ینیـشن  هبارخ  نآ ، زا  دعب 
! دناشکب نوخ  قفش  هب  ار  وت  دیپس  يوم  تسناوت  طقف  ...و  رونت  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

يورب یـسک  ترایز  هب  ات  یبلط  یم  قشع  يادخ  زا  تصخر  دیپس ، ور  هک  دیپس ، وم  هن  وت ، گرم ، هنابـش  یهایـس  نیا  رد  نونکا ، و 
! دوب هدروخ  هرگ  وا  تایح  رات  هب  تفلز  لزا ، زا  هک 

! دید ار  مالسلااهیلع  بنیز  هرابود  یناوج  ریوصت  ناوت  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  نامشچ  هنییآ  رد  طقف 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / بنیز ینعی : رهاوخ 

! دود یم  هیبنیز  لت  تمس  هب  رس  همیسآ  دیآ ؛ یم  حانجلاوذ  ههیش  يادص 

.دوش یم  هتخود  هاگلتق  لادوگ  هب  شهاگن  و 

ناوت هن  اّما  دننک ! یهارمه  ار  بنیز  ایلعاو » «، » ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحماو ! «، » اتبیـصماو  » اب هک  تسا  ناگتـشرف  تبون  کنیا ،
زا ياو  بنیز ! لد  زا  ياو  تسا ؛ زور  ریواصت  زا  یتمسق  هزات  نیا  و  دایرف ...! بات  هن  دراد ، هیرگ  ناوت  هن  ندنام ! بات  هن  دراد ، نتفر 

! تشهب خزود و  لپ  ینعی : تراسا  بنیز و  ًالصا  شتافو ! زور  مه  تسا ، بنیز  دلّوت  زور  مه  اروشاع  ًالصا  نابیرغ ...! ماش 

! البرک هنحص  زا  جراخ  رد  مالسلا  هیلع  ینیسح  مایق  روضح  ینعی :

!؟ دنک لمّحت  تسناوت  یم  ار  جنر  یتخس و  همه  نآ  اوح ، مدآ و  دنزرف  رگم  يا ؟ هدرک  لوُفا  هراتس  نیمادک  زا  وت  وناب ! یتسیک ، وت 
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! دنیشنن ردارب  هاگن  رب  مرش  ساسحا  ات  يدرب  هانپ  همیخ  هب  تراثیا ، رطاخ  هب  دنزرف  تداهش  ماگنه  یتح  هک  وناب ! یتسیک ، وت 

مالسلا هیلع  نسح  شمارآ  هیام  مه  یتسه ، مالسلا  هیلع  یلع  ربص  نابز  مه  هک  وناب ! یتسیک ، وت 

رگا وناب ! یتسیک ، وت  مالسلا ! هیلع  نیسح  نب  یلع  هناوتشپ  یمرگلد و  مه  یتسه ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  مطالت  رپ  لد  شخب  مارآ  مه 
! بنیز طقف  بنیز »! ینعی  رهاوخ   » سپ تسا ، راختفا  يرهاوخ 

! تس يراج  ناربمایپ  نابز  زا  راگنا  تنخس  نیقی ! ِتبالص  يا  وناب !

؟ تساخرب وت  هرجنح  زا  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  يادص  ای  دوب ، وت  نخس  نیا 

هداتـسیا وت  هک  اج  نآ  وناب ! تسا ! نآرق  هیآ ، هیآ  هروس و  هروس  تنایب  ار ! نیـشن  هرامالا  راد  ياـه  تب  رورغ  یتسکـش  یم  اـبیز  هچ 
، ار مالسلا  هیلع  لیربج  رپ  هک  تساج  نامه  درک ! مالس  یهلا  تاذ  یّلجت  هب  دشاپ و  هنهرب  مالسلا  هیلع  یسوم  هک  تساج  نامه  يا ،

! دنازوس تریغ  شتآ 

نخـس َقَلَخ ...؛ يذَّلا  ِّکبَر  ِمْسِاب  أرِقا  هک : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دومرف  رما  هلالج ) ّلج   ) دـنوادخ هک  تساج  ناـمه 
...دسانشن ار  وت  مامت  تلاهج  اب  هناجرم  نبا  هک  نیا  وگ  دنسانشب - ! رتهب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  یلع و  رتخد  نایشرع ، ات  وناب ! وگب ،

.تسا هدشن  میلک »  » ِینازرا اهنت  راختفا ، نیا  هک  وناب ! وگب ، نخس 

! نینوخ هرجنح  نآ  ياج  هب  وناب ! وگب ، نخس 

! اه هزین  رب  هدیمرآ  ياهدیشروخ  نآ  ياج  هب 

توکـس نارزیخ ، بوچ  ات  وناب ! وگب ، نخـس  دـش ! نادایـص  كوان  ِهاگ  هسوب  شا  يدوواد  هرجنح  هک  هراوخ  ریـش  نآ  نابز  زا  یتح 
ات تسا  تراسا  قرـشم  زا  مالـسلااهیلع  بنیز  عولط  راظتنا  رد  خـیرات ، هک  وناب ! وگب ، نخـس  دنکـشن ! شیاه  نابز  مخز  اـب  ار ، نیمز 

...وگب نخس  وناب ! وگب ، نخس  دهد ! ناشن  ّتیرشب  هب  ار  يدازآ  موهفم 

ياه یتساران  زا  ات  يدرک  عادو  كاخ  ملاـع  اـب  هناـبیرغ  تبرغ ، غاد و  ماـمت  اـب  زور ، نآ  وت  هک  میتسه  يا  هظحل  راوگوس  زورما ، و 
! ینک تیاکش  ردام  هب  هنامز ،
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! یسرب اه  ییادج  نیرت  خلت  نیرت و  تخس  نایاپ  هب  ات  یتفر ، یم 

! يربب ادخ ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیرترادافو  روضح  هب  ار  تما  نیرتافو  یب  تیاکش  ات  یتفر ، یم 

! ینک فیرعت  مالسلا ، هیلع  یضترم  یلع  يارب  ار  رصم » ماش و   » تارطاخ غاد  ات  یتفر ، یم 

ات یتفر ، یم  ینادرگب ! نیریـش ، ياه  مّسبت  نآ  اب  ار  مالـسلا » هیلع  رغـصا  یلع   » هراوهاگ دـنوادخ ، ینادواج  تشهب  رد  ات  یتفر ، یم 
! يریگب رس  زا  ار  مالسلااهیلع » هیقر   » هنابش ياه  هصق  هرابود 

! ییالبرک ياه  هیرگ  وت و  دای  مه  زاب 

! ییاونین ياه  هلان  وت و  دای  مه  زاب 

؟ تسا ینتسسُگان  مکحم و  اروشاع  اب  وت  مان  طابترا  همه  نیا  ارچ  مناد ، یمن  یتسار ! هب 

! تسا هتخادنا  هیاس  تا  یگدنز  مامت  رب  یتح 

! داب تماقتسا  تفع و  تمصع و  زا  راشرس  حور  هب  شنمؤم  ناگدنب  دنوادخ و  دورد  مالس و 

یناهارف یناچیم  يدهم  / رفس هتسخ 

.تسا هدیشک  شتآ  هب  ار  ملق  ناج  هک  مدش  یبیرغ  تارطاخ  زیربل  متشون ، هک  ار  وت  مان 

...البرک يرآ  البرک ؛ اب  تسا  نیجع  وت  مان  .هسامح  اب  غاد ، اب  تبرغ ، اب  تسا  نیجع  وت  مان  درد ، اب  تسا  نیجع  وت  مان 

؟ میوگب مادک  زا  ...شطع  راثیا و  قشع ، تعاجش ، .دوب  هدینش  ار  وت  مان  تماقتسا ، تفگ : هک  نآ 

درک شومارف  ناوت  یم  رگم  .گرزب  تارطاخ  ِراشرس  دشوج ، یم  هک  تسا  يا  همـشچ  نیرت  لالز  زونه ، تمان  اما  یتسین ، وت  کنیا 
درب دای  زا  ناوت  یم  رگم  دندرب ؟ یم  هزین  رب  هلفاق  شیپاشیپ  ار  ردارب  رـس  هک  هاگ  نآ  دـش ؛ ردارب  ناوراک  ِرالاس  هلفاق  هک  ار  يرهاوخ 
متخ نامسآ  هب  هک  یهار  هب  درک  هیده  ار  دنزرف  ود  ره  داتسرف ؟ ریت  هنشد و  لیـس  هب  شیوخ  تسد  هب  ار  دنزرف  ود  ره  هک  ار  يردام 

؟ دش یم 

نآ ار ؛ راکادف  هّمع  درب  دای  زا  ناوت  یم  رگم 

هاگتساخ ماگنهابش ، ماش ، ناریو  هبارخ  هک  هاگ  نآ  دوب ، يروبص  گنس  دیشک و  یم  هلعـش  هک  يا  همیخ  رد  درک  یم  يراتـسرپ  هک 
؟ دنازوس یم  ار  رهش  هک  دوب  ییاه  هلان 
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، شنانخـس نینط  زا  دوب و  هدـمآ  رد  هزرل  هب  شیاه  ماگ  ریز  هفیلخ ، رـصق  هک  هاگ  نآ  ار ، یلع  رتخد  ریـش  درب ، دای  زا  ناوت  یم  رگم 
«. دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  البرک  رد  البرک   » نیقی هب  دندیزخ ؟ یم  یناریو  تمس  هب  خاک ، ِدنلب  ياه  نوتس 

دوش یم  رگم  يا ، هدوب  اروشاع  نوتـس  هک  وت  .دـناوخارف و  شیوخ  هب  ار  ناییاروشاع  اروشاع ، تبقاع »  » هک وناـب ! یتسین  وت  کـنیا  و 
؟ ینامب وت  دندنب و  رب  لحر  همه  هک 

.دیماجنا لوط  هب  رتشیب  یکدنا  وت  ِتلاسر  هچرگ ، تسالبرک ! وت  ِهاگزاورپ  تسین ؛ ییافو  یب  نیمز  البرک ،

نهذ رد  ار  هسامح  گرزب  تارطاخ  هظحل  ره  كانـشطع ، نانچمه  هتـسخ و  وناب ! وت  دوب و  هتـسشن  تیاه  هناش  رب  رفـس  نیگنـس  راـب 
هب يدـناشن و  اهداب  شود  رب  ار  البرک  نوخ  سیخ  كاخ  ناـنچ  نآ  سپ  .دوب  وت  تلاـسر  نیا ، و  يدرک ؛ یم  هدـنز  خـیرات ، شوشم 
هب ار  هسامح  همزمز  نانچ  نآ  .دـش و  دـهاوخ  رورم  اروشاع  دـنزوب ، ایند  رد  خرـس  ياهداب  هک  مادام  هک  يداتـسرف ، اـه  نرق  قاـمعا 
یم نایغط  مالـسلا ،» هیلع  نیـسح   » مان یجوم ، ره  دـنلب  عافترا  رد  دـنا ، هدـنز  اه  سونایقا  هک  هاگ  نآ  ات  هک  يدـناوخ  اهایرد  شوگ 

تـساه لاس  هک  يردارب  دـناوخ و  یم  ار  وت  البرک  درگ ؛ زاب  تهاگمارآ  هب  .تسا  هدیـسر  ماجنا  هب  نیگنـس  تلاسر  کنیا ، .دـنک و 
.تسوت راظتنا  مشچ 

تبون کنیا  يا و  هدید  ار  همه  غاد  يا ، هتفر  نازیزع  همه  هقردب  هب  هک  وت  لابقتسا  هب  دنا ؛ هدمآ  وت  لابقتسا  هب  تنازیزع  همه  کنیا ،
.دش دهاوخ  هدوشگ  يدوز  هب  سفق  ياهرد  .ندیشک  رپ  يارب  شاب  هدامآ  .تسوت 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  !/ نوتاخ ییالبرک  ظفاحادخ ،

! يردب رد  لاس  همه  نیا  ...و  هاجنپ  يا  ظفاح  ادخ 

! یمخز ياه  هنابش  لاس  همه  نیا  ...و  هاجنپ  يا  ظفاح  ادخ 

! دتمم یگتسخ  لاس  همه  نیا  ...و  هاجنپ  يا  ظفاحادخ 
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! شود هب  هناخ  یمخز  يوتسرپ  البرک ، نیشن  هّلچ  دبا  ات  يا  ظفاحادخ 

!... بنیز بئاصملا ، ما  يا  یناث ، ردیح  افو ، نوناک  مشاه ، ینب  هقطان  نابز  اه ، مغ  نوتاخ  يا  ظفاح  ادخ  و 

ياه هناش  عقوم ، نآ  زا  هک  ناس  نآ  دراپس ؛ یم  نیمز  ياه  هناش  رب  ار  دوخ  تلاسر  راب  ینیگنس  دنک و  یم  رفس  رت  کبـس  ار  بشما 
تلاسر تسالبرک و  نیگنر  كالپ  هلال ، .دـیور  یم  گنر  خرـس  ياـه  لـگ  نیمز ، لد  زا  دراد و  یم  رب  مخز  يراـهب  ره  رد  نیمز ،

.تسا بنیز  هدش  نوخ  لد  هلال ، .تساونین  درگبش  هراپ  هراپ  لد  هلال ، .تسا  دصقم  هب  البرک  ندناسر  بنیز ،

شود رب  ردارب  گرم  يا  رذگب 

شود رب  رسارس  درد  يا  رذگب 

نوتاخ ییالب  برک و  يا  رذگب 

شود رب  ردام  یمخز  هنیس 

یفوک ره  زا  رتدرم  يا  رذگب 

.شود رب  ردیح  مچرپ  يا  رذگب 

کـشا رب  دـنزیرب و  ترـس  رب  رتسکاخ  نایفوک ، هک  ار ، وت  ِنیرخآ  نابیرغ  ماش  نیا  تسین ، ییادرف  رگید  هک  بنیز ! ار ، وت  داـب  هدژم 
.دننزب دنخشین  ناکدوک ، زوسناج  ياه 

! دنشک یمن  لِک  تتیمولظم  رب  یکیرات ، هلیبق  نانز  رگید ، هک  تداب  هدژم 

! نوتاخ

رس رگج ، زوس  زا  ینیبب و  اه  هزین  رب  ار  دیشروخ  رس  هک  يروخ  یمن  ار  ادرف  مغ  يدش و  تحار  رگید 

.یبوکب لمحم  رب 

! مناخ

.دز وناز  تلباقم  رد  مه  ربص  هک  يا  هدیشک  رس  تایح  بآ  نیمادک  زا  ار  ربص  يایرد  نیا  هک  مناد  یمن 

.یتفر تا  يدبا  هناخ  هب  دیفس  سابل  اب  یتشادرب و  ترس  زا  ار  ینیکشم  هعنقم  لاس ، دنچ  هاجنپ و  زا  دعب  ماجنارس  اما 
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هکم هب  سدقملا  تیب  زا  ناناملسم  هلبق  رییغت 

هراشا

هعمج

رویرهش 1382  21

بجر 1424  15

sep. 12  . 2003

یناهارف یناچیم  يدهم  / نیمز هقلح  نیگن  هبعک ،

تسا هدنکآ  کنیا  اهدنخشین  .درک  ناوتن  لمحت  رگید  ار  اه  نعط  معط  نکیل  دنام ، دهاوخ  سدقم  تسا و  سدقم  سدق ، کش  یب 
یلـص دّمحم  هک  تسناد  دیاب  .دزیر  یم  ورف  ناگدـنروآ  نامیا  شوگ  هب  نیگآرهز  هک  یخلت  ياه  فرح  اهرهز و  نیرت  هدنـشک  اب 
يوس هب  دوش ، یم  هدناوخ  ادخ  کی  يارب  هک  ییاهزامن  سپ  دوب ؛ هتفگ  مالسلا  هیلع  یسوم  هک  تفگ  ار  نامه  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا 

دّمحم رکیپ  رب  دنهاوخ  یم  کنیا  دندز ، مالسلا  هیلع  یسوم  هب  هک  ار  یغیت  لیئارسا ، ینب  نادنزرف  نکیل  دش ، دهاوخ  هماقا  هلبق  کی 
ای هبعک  .تساج  نآ  وت  يادخ  ینادرگ ، يور  هک  ییوس  ره  هب  کش  یب  دنک ؟ یم  یقرف  هچ  اما  .دنناشنب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

سپ ...نارازگزامن  يولگ  زا  زین  ار  اـه  نعط  غیت  تفرگ و  لیئارـسا  ینب  تسد  زا  دـیاب  ار  هناـهب  دـنک ؟ یم  یقرف  هچ  سدـقملا ، تیب 
يور دّمحم ! ناه 

هاگ نآ  دیاش  .ار  تموق  دناوخ و  یم  ار  وت  لیلخ  میهاربا  .تساج  نآ  وت  ِهاگ  هلبق  هک  تسا  هتـساوخ  وت  يادخ  هک  یتمـس  هب  نادرگ 
هقلح رد  دـش  دـهاوخ  ینیگن  زاس ، تسد  کقاتا  يزور ، هک  تسناد  یمن  زگره  درک ، یم  راوتـسا  ار  هبعک  گنـس  نیلوا  لـیلخ ، هک 

.دهن یم  ناینب  ار  میظع  یهاگ  هلبق -  هک  تسناد  یمن  دیاش  نیمز و  نینمؤم  مامت 

ار وت  عیفر  كاخ  هک  ییاه  گنـس  هکت  نیا  اـه ، تب  همه  زا  درک  میهاوخ  یهت  ار  وت  میرح  تماـن ، هب  مسق  گرزب ! هبعک  يا  کـنیا 
ار وت  تمرح  هک  یناتسرپ  گنس  همه  زا  درک  میهاوخ  یهت  و  دنا ! هدولآ 
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.دنا هتفای  شیوخ  يارب  یهاگقزر 

ياه ناشکهک  ِیهانتیال  هب  میا  هتسب  ُلپ  وت  زا  میا و  هداتسیا  وت  يوس  هب  ادتبا  هک  تشاد  میهاوخ  یمارگ  ار  وت  فیرـش ! سدق  ناه  و 
زا ناشیا  لاگنچ  رد  درک و  میهاوخن  اهر  لییارـسا  ینب  نادنزرف  ِيراک  ایر  ِقامعا  رد  ار  وت  .يا  هدوب  وت  زاورپ ، لاب  نیلوا  .تسدرود 

.درب میهاوخن  دای 
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یتسینویهص میژر  فاس و  نیب  حلص  نیگنن  دادرارق  ياضما 

هراشا

هبنش

رویرهش 1382  22

بجر 1424  16

sep. 13  . 2003

يدمحا ناخ  دوواد  / تسین ادص  رگید  اهادص  نیا  هن !

گنس هسامح  نیگمشخ  رعاش  رگید ، اه  تسد  نیا  هآ !

.تسین

.تخادنا یم  نویهص  هایس  مادنا  رب  هزرل  هک  تسا  يدایرف  نآ  هن  ادص  نیا 

هرذ هرذ  ار  نیطسلف  هنیـس  میخدب ، یمخز  نوچ  هک  یتوکـس  .هدنـشک  رابگرم و  تسا  یتوکـس  هک  تسین ؛ ادص  رگید  ادص  نیا  هن !
.دنک یم  لدب  يدیمون  تشحو و  ياهراغ  هب  ار  راودیما  رظتنم و  ياه  مشچ  هک  یمازج  دروخ ، یم 

هک دایرف  نآ  زا  دنازرل ؛ یم  ار  نازواجتم  یلاشوپ  ياه  هراوید  هک  ینیب  یمن  ربکا » هّللا   » رادیب دایرف  نآ  زا  یناشن  رگید  ادـص  نیا  رد 
.دیناشک یم  يدوبان  ندش و  یشومارف  هب  شراوتسا  نینط  رد  ار  لسلسم  کنات و  تفرگ و  یم  رخسمت  هب  ار  یبرس  هلولگ 

ار نیطسلف  مولظم  نوخ  گنن ، هحفص  رب  و  ملق ، تأیه  هب  يرجنخ  دنا ، هتفرگ  رجنخ  گنس ، ياج  هب  هک  اه  تسد  نیا  اه ، تسد  نیا 
.دنا هتخورف 

رب گرم  ياهدغج  هک  تسا  یهاگ  رید  دنا و  هدرم  رگید  گنـس ، هسامح  نیگمـشخ  نارعاش  دنتـسین ؛ رعاش  رگید  اه  تسد  نیا  هن !
.دننز یم  غیج  ناشرازم 
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رازه نت  رب  ار  گنن  هایـس  هماج  هنوگ  نیا  هک  اه  تسد  نیا  رـس  رب  هدمآ  هچ  یتسار  هب  ...اهدایرف  نیا  اهادص ، نیا  اه ، تسد  نیا  هآ !
.دنا هدناشوپ  نیطسلف  كاچ 

؟ دنگنس هسامح  نیگمشخ  نارعاش  نامه  یتسار  هب  ایآ  نانیا 

؟ دنونش یمن  ار  رادیب  هشیمه  نیطسلف  دایرف  يادص  ایآ  نانیا 

يراوخ و سابل  تسین  رضاح  تسا و  هدنز  زونه  نیطـسلف  تلم  هک  دننیب  یمن  ایآ  دننک ؟ یمن  سح  ار  نیطـسلف  هدنز  ياه  سفن  ایآ 
؟ دهد شزاس  هب  نت  دنک و  نت  رب  گنن 

رخآ ناگراتس ، ...دشاب  هتفرگ  ار  نامـسآ  گرتس ، نانچ  يربا  رگا  یتح  دندیما ؛ ناگراتـس  ...ناگراتـس  نانیا ، يوگم ! ناتهب  متفگ :
...تسا ناتهب  .دنناناگدنور  ِناشن  هار  ناگراتس ،

...هن

تروص زا  باقن  هک  ار  نیغورد  ناگراتس  يرآ ! .مدید  ار  ناگراتـس  هدرپرب ، تفرگ و  هدرپ  ار  منامـشچ  هقلح  هقلح  کشا ، متفگ و 
...دندوب هتسشن  يزاب  هب  هنامرش  یب  میاه ، کشا  هدرپ  رب  ار  دوخ  هایس  تقیقح  دندوب و  هتفرگ  رب 

! ایادخ منیب  یم  هچ  مینیب ؟ یم  هچ  هآ !

؟ راثیا یناشف و  ناج  دایرف و  دنویپ  دش  هچ  گنس ؟ نوخ و  دنگوس  دش  هچ 

؟ گنس هسامح و  نارعاش  رس  رب  دمآ  هچ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / یئرمان ياه  خن 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / یئرمان ياه  خن 

! دندوبن یئرمان  یلیخ  اه ، خن 

! مامت یمرگ  اب  مه  نآ  دندرشف ؛ یم  ار  رگیدمه  تسد  یگتخاس ، ياهدنخبل  اب  اه  « کسورع  » دوب و هدش  زاغآ  شیامن 

قمع رد  هایس ،» کسورع   » دوب و يزاب  لوغشم  شلامتسد  هشوگ  اب  تشاد ، مشچ  هب  یهایس  تشرد و  کنیع  هک  دیفـس » کسورع  »
.دوب دیفس  کسورع  نتشک  يارب  يا  هشقن  لابند  شلد ،
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و دنک ! يزاب  شیامن  نآ  رد  یبرع ، شوپرس  اب  ًاصوصخم  دیفس -  کسورع  تسیاب  یم  هک  یحلـص  حلـص !»  » مان هب  يا  همان  شیامن 
یعیبط هکلب  دنزب ، بل  رب  دـش ، هزادـنا  شیاه  بل  هراوق  هب  مادـک  ره  ات  دـنک  ناحتما  ار  یعونـصم  ياهدـنخبل  مامت  هایـس ، کسورع 

! دوش هدید 

: دوب هتفرگ  هدیدان  ار  اه  شقن  اهریوصت و  اه ، تکرح  اهدرکلمع ، زا  يرایسب  شیامن ، هدنسیون  هشیمه ، لثم  مه  زاب  اما 

! ار الیتش » اربص و   » ياه هاگودرا  نینوخ  ریواصت 

! ار داسوم »  » كانفوخ ياه  هاگ  هجنکش  اه و  نادنز 

! ار حتفلا »  » ناوج هدنمزر  اه  هد  تداهش  تلع 

! ار ینیطسلف »  » كدوک نز و  اهدص  ینامناخ  یب  یگراوآ و 

! دندوب هناخ » درم   » ِتشگزاب راظتنا  رد  هک  ار  ینارسمه  ِزوس 

! دندید یم  ار  هدنیآ  باوخ  هک  ار  یناکدوک  ترسح 

! دوب تبرغ  ياه  مخز  زا  ولمم  هک  ار  یناریپ  گنژآ 

! دندرک یم  كاپ  ار  ناشنادنزرف  سکع »  » باق زور  ره  هک  ار  یناردام  کشا 

! دوب مچرپ  نیرتاهنت  نیرت و  مانمگ  نیرت ، بیرغ  ایند ، ياه  مچرپ  نیب  رد  هک  ار  یمچرپ  و 

، تفر یم  اوه  هب  یهاگ  یئرمان  ياه  خـن  تکرح  اب  اه ، کسورع  تسد  دوب و  هدـش  عورـش  شیاه ، یتساک  مک و  مامت  اب  شیاـمن ،
! دروخ یم  مه  هب  ندز » فک   » تروصب یهاگ  دیبسچ و  یم  مه  هب  یهاگ 

بّجعت زا  دوب  کیدزن  لین »  » دوب و هتفرگ  شا  هدـنخ  يرماس » هلاسوگ   » یتح هک  دـندوب  یعونـصم »  » يردـق هب  اه  يزاب  اه و  هنحص 
! دکشخب

هاچ هب  شهاگن  هشیمه ، لثم  مه  نیگب » رتسِم   » دوب و هدز  لُز  ماس » ومع   » ياـه بل  هب  شا  « نیب کـیدزن   » ياـه مشچ  اـب  فاـسوبا ،» »
! دوب سراف » جیلخ   » ِتفن ياه 

« یلودج  » مسر هب  عورش  رگید ، یشیامن  يزادرپ و  هنحص  لایخ  رد  نادرگراک »  » دیـسر و نایاپ  هب  یپایپ  ياه  ندز  فک  اب  شیامن ،
.درک رگید 

.خرس لگ  رطع  زا  هدنکآ  ییاه  هچوک  و  نانبل !» بونج  : » رت هزات  یشیامن  هزات و  ییامعم  راب  نیا 
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یسراپ بدا  رعش و  زور  رایرهش و  داتسا  تشادگرزب 

هراشا

هبنش جنپ 

رویرهش 1382  27

بجر 1424  21

sep. 18  . 2003

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / قشاع ياریمان  حور 

ولگ يان  رد  میضغب  هدیچیپ  هلان 

میدمآ ناویک  هب  میتفرگ و  یهآ  نماد 

هآ کشا و  زادگ  زوس و  رد  میبادرس و  عمش 

میدمآ ناویا  رد  بش ، کی  دوخ ، دود  زا  دنب  هلپ 

! درک شباختنا  قشع ، هک  دوب  يزادرپ  همغن 

! تسیز تسد  یهت  شیاهب ، نارگ  ياه  هتشاد  مامت  اب  وا  و 

! تخاس تخوس و  درادن ! قشع  زج  ییانشآ  راگنا 

! درک هبرجت  ار  اه  تسکش  مامت  اه ، کشا  ِشراب  رد  نیگنس ، یضغب  لثم 

عمـش دوب و  هناورپ  تسیز ! یگدادـلد  اـب  يرمع  هک  دـندوب  یلد  دـتمم  ِهآ  شیاـه ، هماـکچ  مغ و  يرتسکاـخ  ریوـصت  شیاـه ، لزغ 
ناهاگنابـش هب  لد  رفـس ! ِنیـسپاو  ِرعـش  رحـس و  زا  همهاو  نودب  دوب و  اه  ییاهنت  مامت  ِتعـسو  هب  هک  ییاه  هنابیرغ  اب  عمـش ! تسیز !

: درپس قشع  يوسیگ 

یشاب نیا  زا  ریغ  رگ  دروخ ! یم  رب  مه ، رای  فلز  هب 

! مدروخرب کیراب ، هتکن  نیا  اب  رابدص ، نم  هک 
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ِوترپ زا  درپس و  رعش  دایرف  هب  ار  توکـس  مخز  یتح  ار ، تبرغ  غاد  ار ، یگدادلد  هبذج  دوصقم ،»  » ات بلط »  » زا هدارا ،»  » ات قشع »  » زا
! دیسر دوهش  زا  یناشکهک  هب  هاگن ،» کی  »

.دوب تفرعم  ریرح  زا  يا  هفاب  هک  دندش  شا  ینامسآ  تعلخ »  » وحم دنتفرگ ، یمن  يّدج  ار  شتماق  هک  يریقح  ياه  هنییآ 

یم هچ  نآ  زا  رتارف  دنتـسه ! شا  ییاـهنت  ياـه  لزغ  همغن  زا  هدـنکآ  نوـنکا ، دـندز ، یم  هنعط  شتقادـص  هجهل  هب  هک  ییاـه  هچوـک 
: درک یم  ساسحا  دورس ، یم  هچ  نآ  زا  رتارف  دورس و  یم  دیشیدنا ،

تسود خر  یب  نم  دمآ و  هوک  ِنماد  رد  هلال 

مدرک نماد  هب  باریس ، هلال  نوچ  کشا ،

: هک تسکش ، یم  ار  توکس  شا ، ییاونین  ياه  هلان  ین  میسن ، ره  هب  تسا ! هدید  ییانالوم  هبذج  غاد  شلد  راگنا 

ِینوچ دزاس ، رتزوس  ناج  ما  هلان  يادج  غیت 

منک یم  ییاون  یب  رد  اور ، یماک  اون ، نیا  اب 

دوبن مه ، رعاش  ماهلا  دوبن ، رگ  ییادج  رخآ 

! منک یم  ییامندوخ  نم  يدز ، الاب  نوچ  هدرپ  نیا 

« ...دنا هدیُربب  ارم  ات  ناتسین  زا  : » هک دوب  هتخادنا  هیاس  شا  یگدنز  مامت  رد  هشیمه  هلان ، نیا  و 

! شیوخ ییاهنت  رد  ندیلان  ندیلان ! يرآ ،

!؟ دنک یم  سح  رعاش  زا  رتهب  یسک  هچ  ار  تبرغ  دنلب  هماکچ  نیا 

ود اب  ار  سرا »  » تسد ارف  ِنانیشن  لحاس  دوش و  یم  هارمه  اباب » ردیح   » زاس اب  شیاه  همغن  لاس ، نایلاس  زا  سپ  مه  زونه  هک  يرعاش 
، دروخ یم  یگنـس  ره  لد  هب  شلزغت  ياه  هقرج  هک  يرعاش  دـناوخ ! یم  ارف  هوکـشب ، یعامـس ، هب  لد ، نیـشتآ  ياهرات  هس  اهرات و 
وا .درب  یم  تیدبا  ياشامت  هب  ار  بیجن  ياه  ساسحا  مامت  شا ، هناقـشاع  ناگژاو  راشبآ  دیآ و  یم  رد  صقر  هب  رفولین  يوسیگ  لثم 

نیرت هنایماع  یتح  ار  شیاه  هنافراع  دـشورف و  یم  رخف  ناهج  ماـب  رب  شماـن ، هبیتک  زورما  اـما  دیـسر ، دـهاوخن  هّلق  هب  تشادـنپ  یم 
: دنراپس یم  رطاخ  هب  مدرم ،

وت مشچ  ِنوسفا  دز  باوخ  هار  هک  مشود 

دوب وت  هناسفا  بل  هب  ار ، غاب  ناغرم 
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رایرهش شود ، بش ، رس  زک  تفگ : هیاسمه 

دوب وت  هناتسم  هلان  حبص ، گناب  ات 

.دیوارت یم  اه  نآ  زا  قشع  رطع  هشیمه ، هک  مسق ! تزیگنا  رعش  ياه  تسد  هب 

مان و دزیخ ، یم  اه  لد  زا  یلعای »  » گناب ات 

! دز دهاوخ  راج  نزرب ، يوک و  ره  رس  رب  ار  وت  نادواج  قشع  دنام و  دهاوخ  یقاب  ناهذا  رد  تدای 
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هک یهلا  اباب ، ردـیح  : » ناوخب .تسا  یقاب  قشع ، زا  يرایـسب  ياـه  هتفگاـن  هک  ناوخب  ناوخب ! تسین ؛ وت  هتـسیاش  توکـس  اراـیرهش !
،...« دشاب تمالس  ترس  هک  یهلا  ام ، زا  سپ  دنشاب ؛ اه  غاب  اه و  همشچ  زا  رپ  ترب  رود و  یشاب ؛ دیفس  ور  هشیمه 

! يرت یندناوخ  هشیمه  زا  وت  هک  ناوخب ! يرآ ،

یتیب ندناوخ  هب  ار  ناتسود  بدا  تسا و  یسراف » بدا  رعـش و   » نامدای هک  زورما  میناوخ ؛ یم  ار  وت  ساسحا ، تیاهن  رد  زورما ، ام  و 
: میناوخ یم  تلد  ینادواج  رتفد  زا  مه  تیب  کی  دناوخ ، یم  ارف  ارعش  لد  رتفد  زا 

دیرآ رایرهش »  » زا دای  رمع ، راهب  رد  ناناوج 

درک یناوخ  همغن  یناوج ، ناتسلگ  رد  يرمع  هک 

! داب ناقشاع  هرطاخ  دای و  هحولرس  تمان 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / قشاع نادنب  لایخ  دای 

ارم نک  اشامت  دیوگ  یم  نسُح  »

ارم نک ، اشنا  هک  دیوگ  یم  رعش 

يو ِزار  مشوپ  هک  دهاوخ  یم  قشع 

(1) !« ارم نک  اشفا  هک  دیوگ ، یم  زار 

اب رعـش »  » راگنا دـنک ، یم  ظفاح  ياـه  لزغ  ياوه  ملد  یتقو  دـنک ، یم  نامـسآ  ياوه  ملد  یتقو  دـنک ، یم  تشهب  ياوه  ملد  یتقو 
! قشع اب  تبرغ  هدش و  نیجع  تبرغ 

یتح هک  نارک ، یب  یبآ  نیا  نامسآ ، دندرک ! هیرگ  شیارب  اه  هراتس  دورس و  هام »  » ییاهنت يارب  ار  شرعش  نیلوا  رعاش ، نیلوا  راگنا 
: تسا ندورس  يارب  یبوخ  هناهب  هشیمه  دسر ، یم  رظن  هب  هنابیرغ  زیگنا و  تریح  اه ، بش 
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«! اوح  » ياه هنابیرغ  زا  ندورس  مالسلا !» هیلع  مدآ   » ییاهنت زا  ندورس 

! تشگ ار  نامسآ  مامت  شکدابداب ، هارمه  هک  يریقف  كرتخد  زا  ندورس 

! دریگ یم  شا  هیرگ  اه ، هفوکش  ندید  اب  هک  يدرم  ریپ  زا  ندورس 

مامت تفاطل ، مامت  اب  یهلا ، تبهوم  نیا  رعـش ، و  رادـید ...! نیرت  هزاـت  ياهدـنخبل  زا  ندورـس  یظفاحادـخ ! ياـه  کـشا  زا  ندورس 
! تسا هتسکش » ياه  لد  دنویپ   » يارب ریسکا  نیرتهب  دهاوخ و  یم  اه  ییابیز  نایب  يارب  ار  ییابیز 

.تساه یبآ  ياهتنا  یب  لد  ات  رفس ، نیرتابیز  رعش ،

.تسا شیاین  زبس  ياه  هظحل  لمخم  نیرت  فیطل  رعش ،

! تسا داب  رد  اهر  ِناوسیگ  وزرآ و  مشیربا  نیرتدیپس  رعش ،

! هنابش ياهاوجن  ادخ و  اب  اه ، نامسآ  يوس  نآ  اب  طابترا  تسا ؛ طابترا » قیاقد  نیرت  نوزوم  ، » رعش

اب ار  ییاهنت  ياه  هنابیرغ  دوش و  یم  يراج  اه  لد  ریمض  رد  کشا ، یقیسوم  اب  هک  تسا  نیمز  رد  هدشمگ  تشهب  زا  یتمـسق  رعش ،
! ددرگ یم  لاصو  ياه  هیناث  وحم  دشیدنا و  یمن  ییاهنت  هب  رگید  اهنت ، ِناسنا  نیا  ناسنا ، دنز و  یم  دنویپ  ادخ  دای 

میوگب وت  اب  لد  مغ  ییایب ، وچ  مدوب  هتفگ 

! ییایب وت  نوچ  دورب ، لد  زا  مغ  هک  میوگب  هچ 

ياه هماکچ  نرق  اه  هد  شیاـمه  دـناوت  یم  تسا ، نیرق  بدا  رعـش و  رایرهـش »  » داـی اـب  هک  یـسراف » بدا  رعـش و   » زور زورما ، و  ... 
: هک دشاب  يدنلب 

هنافراع ات  یماظن  يدعـس و  ياه  هناقـشاع  زا  هناخ !» نیا  زا  دنتفر  هنابیرغ ، هچ  نارای   » ات نایلوم » يوج  يوب  زا  ! » اتـسوَا ات  یکدور  زا 
هدروخ ورف  ضغب  ات  یسودرف  زیمآ  ناجیه  ضبن  زا  لدیب ! يرورپ  گنر  ات  يرهچونم  ِيزیمآ  لایخ  زا  ظفاح ! راصع و  یقارع و  ياه 

! انالوم صقر  ات  سمش  روش  زا  فتاه ! دیحوت »  » ات ییانس  هبوت  زا  مشتحم !

« نوگ هلال  راظتنا   » ات نیورپ  میتی » کشا   » زا بئاص ! نابات  ِعولط  ات  ظفاح  كانبات  روضح  زا 

دای اب  تسادـخ و  مان  زا  رّطعم  هک  تسا  هدز  دـنویپ  یناوسیگ  اب  ار ، یگدـش  لد  ار و  تبرغ  ار ، تفرعم  ار ، قشع  نرق  اـه  هد  هدـیپس 
زور زورما ، رون !» ، » یسیونب هچ  ره  تسا و  رون »  » ینیب هچ  ره  هلالج ،» لج   » دنوادخ
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ییاه « هنابیرغ  » هدنام و اه » هرکذت   » رد اه  نآ  زا  يدای  اهنت  هک  ناریا  خیرات  راختفا  رپ  نارعاش  ِینامسآ  ملق  نارازه  زور  تسا ؛ رعش » »
يان زا  راگنا  دوش ، یم  عورـش  رهاط  اباب  ياه  « یتیبود  » اب یتقو  هک  ییاه  هنابیرغ  دـنز ؛ یم  دـنویپ  مه  هب  ار  قشاع  ياه  لد  هاـگ ، هک 

! تسا هتساخرب  مامت  نیگآ  مخز 

! دنک یم  لقن  یماظن  داهرف »  » نابز زا  ار  انالوم  یناتسین  يان  و  انالوم ، نابز  زا  ار  ظفاح  ياه  لزغ  راگنا  هک  ییاه  هنابیرغ 

! دنک یم  نایب  یناماس » ناّمع   » نابز زا  ار  شدوخ  تبرغ  مامت  راگنا  هک  ییاه  هنابیرغ 

نت ناج و  رد  ارم  ناهنپ  نیا  تسیک  »

« نخس دیوگ  یمه  نم  نابز  زک 

؟ دنراد قرف  مه  اب  راعشا  دیوگ  یم  یسک  هچ 

؟ یکی مه  نامرد  تس و  یکی  درد  هک  نیا  هن  رگم 

(1) ؟» ناتسم تولخ  رد  ییام  نم و   » همه نیا  تسیچ ؟ ییادج  همه  نیا  سپ 

: منز یم  دایرف  خیرات  نارعاش  مامت  يولگ  زا  نم  کنیا 

میا هدید  ام  دوب ، لد  غاد  رگا  »

میا هدروخ  ام  دوب ، لد  نوخ  رگا 

! میا هدروآ  تسا ، لیلد  لد ، رگا 

(2) !« میا هدرب  ام  تسا ، طرش  غاد  رگا 

قشع شتآ  هب  ناج  عمش  هک  ار  قشاع  ِنادنب  لایخ  دای  قشع ، لّزعت و  يابیز  ياه  هظحل  نیا  رد 

، میراد یم  یمارگ  دندرپس ، اه  سوناف  ِيزوس  هژم  هب  ار  ناشهاگن  ناهاگنابش ، دنتخورفا و 

! دابم ناراگزور  شومارف  بدا ، يداو  نالدیب  ِلیخ  مان  دای و 
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  كرابم  تسد  هب  ربیخ  هعلق  حتف 

هراشا

هبنشکی

رویرهش 1382  30

بجر 1424  24

sep. 21  . 2003

یمرخ هفطاع  / تیاده طارص 

هئطوت و هاگهانپ  ربیخ ، دنا و  هداتفا  ربیخ »  » دوهی ناماد  رد  هدش ، هدنار  هدروخ و  تسکـش  نایدوهی  .دسر  یم  ارف  ترجه  متفه  لاس 
.دوش یم  ریوزت  تنایخ و 

هک نینهآ  ياهدرم  زا  یهاپـس  دنراپـس ؛ یم  وا »  » تسد هب  ار  گـنج  مچرپ  رگید ، تاوزغ  دـننام  دـننک و  یم  داـهج  مزع  رون ، هاـپس 
رفن تسیود  هدایپ و  دـص  راهچ  رازه و  کی  لـالج ، رورغ و  تکوش و  هاپـس  .تسا  هدـناود  هشیر  ناـشدوجو  دوپ  راـت و  رد  ناـمیا ،

.دنسر یم  ربیخ  ياه  هعلق  ياپ  هب  هنابش  هراوس ،

ره .تسا  راوشد  اهنآ  حتف  هک  دنتـسه  ییاه  هعلق  اهنت  صومق ،»  » و معان »  » .دـنوش یم  حـتف  يرگید  زا  سپ  یکی  هناگتفه ، ياه  هعلق 
موـمغم و دـسر ، یم  ناـیاپ  هب  زور  نوـچ  دـنور و  یم  اـه  هعلق  ياـپ  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  رکـشل  زا  یهورگ  زور ،

، راسمرش

نارس زا  یکی  یهدنامرف  هب  ار  يرکـشل  دریگ  یم  میمـصت  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  سپ  .دندرگ  یم  زاب  هدنامرف  يوس  هب 
هک نآ  یب  شهارمه ، رکـشل  اب  مان ، بحاص  یباحـص  ماگنه ، ماش  .دنناسر  مامتا  هب  ار  راک  دیاش  دنک ؛ مزاع  هعلق  حـتف  يارب  هباحص 

.ددرگ یم  زاب  دنشاب  هدرب  شیپ  زا  يراک 

رضحم رد  .ددرگ  یم  زاب  یلاخ  تسد  دوش و  یم  مزاع  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامرف  هب  يرگید  یباحـص  دعب ، زور 
.دننک یم  بلس  دوخ  زا  ار  ناشرارف  هانگ  دنک و  یم  نمشد  زا  سرت  هب  مهّتم  ار  يرگید  مادک  ره  شناهارمه ، وا و  ادخ ، لوسر 
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، دنک یم  عولط  هسامح  زور  باتفآ  نوچ  دناسر و  یم  حبص  هب  هودنا  زا  يراب  هلوک  اب  ار  بش  نآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 
هّللا ُهَّبِحی  َهلوسَر َو  َو    َ هّللا ُّبُِحب  ًالُجَر  َموَیلا  َهَیاْرَّلا  َّنَیِطعَُأل  : » دیامرف یم  راصنا  نیرجاهم و  نایم  رد  دراذگ و  یم  نوریب  مدق  همیخ  زا 

ار وا  زین  لوسر  ادخ و  دراد و  یم  تسود  ار  لوسر  ادـخ و  هک  مهد  یم  يدرم  هب  ار  مچرپ  نیا  زورما  نم  راّرَف ؛ َْریَغ  ًاراّرک  ُهلوُسَر  َو  ُ 
« .دنکن رارف  هک  ینکفا  هلمح  نآ  دنراد ، یم  تسود 

.دندرک هدامآ  مچرپ  نتفرگ  يارب  ار  دوخ  کی  ره  دندمآ و  شیپ  نیرضاح  ماگنه ، نیا  رد 

نید تمظع  نیرفآ  رورغ  مچرپ  تسناد  یم  هک  تشگ  يدرم  یپ  رد  ّتیعمج ، نایم  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  نامـشچ 
.دوبن عمج  نایم  رد  وا  ...تسشن و  دهاوخ  وا  گرتس  ياه  هناش  رب  اهنت  ادخ ،

.هتشگ التبم  درد  مشچ  هب  هّللا  لوسر  ای  تساجک - ؟ یلع  - 

! ایادخ ٍراّرف » ُْریغ  َکلوسَر  ُّبُِحی  َکبُِحی و  َكُْدبَع و  هَّنِاف  هیلع  حَْتفا  هَّوُدَع و  یلع  ُهْرُْصنا  َو  دْرَْبلا ، َّرَحلا و  دَعَّرلا و  َْهنَع  ْبَهْذا  مهّللا  - »
تسوت هدنب  وا  یتسار ، هب  هک  نادرگ  وا  بیصن  ار  يزوریپ  هد و  شیرای  نمشد  رب  نادرگ و  رود  وا  زا  ار  امرـس  امرگ و  درد و  مشچ 

« .دنک یمن  رارف  دراد و  یم  تسود  ار  وت  لوسر  دراد و  یم  تسود  ار  وت  و 

تکوش مچرپ  نیدالوپ ، یمزع  بان و  یتریغ  يردیح و  یتبیه  اب  راّرف » ریغ  راّرک   » نامه مالسلا ، هیلع  یلع 

.دش هناور  هعلق  يوس  هب  تفرگ و  تسد  رد  ار  راختفا  و 

دروخ یم  ناش  یتسه  هشیر  رب  هشیت  شتسد ، تراشا  اب  هک  دیآ  یم  اهنآ  فاصم  هب  يدرم  زورما  دنتسناد  یمن  نیـشنربیخ ، نایدوهی 
یم ناهد  هب  ناهد  زور ، نآ  زا  سپ  اه  نرق  اه و  نرق  ات  شهوکـش ، هزاوآ  هک  دـنیرفآ  یم  يا  هسامح  اـهنآ ، مکحم  هعلق  ياـپ  رد  و 

.دخرچ

: دبلط یم  زرابم  دناوخ و  یم  زجر  هدرک ، نت  هب  مزر  سابل  دوهی ،-  مان  بحاص  ناولهپ  بحرم - 

بَّرَُجم لََطب  حالِّسلا  یِکاش  بَحْرَم  یِّنأ  ٌربیخ  ْتَملِع  دَق 

بهَتُلم ْتِلبقُأ  بُورُْحلاَِذا 

هلعش اه  گنج  هک  یماگنه  متـسه ، هدومزآ  بّرجم و  یناولهپ  ناُّرب و  مگنج ، رازفاو  هحلـسا  هک  بحرم  منم  هک  دنناد  یم  نایربیخ  »
« .دوش رو 
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: دهد یم  خساپ  دراد  یم  او  تریح  هب  ار  خیرات  هک  يرادتقا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  و 

هردَیَح ِیّمُأ  ینتَمَس  يِذَّلا  اَنَا  »

« هردنسلا لیک  ِفیَّسلاب  مکلیکا  هروسق  دیدش  َتاباغ  َْثیَلَک 

نوـچمه ار  امـش  ریـشمش  نیا  اـب  تسا و  تخـس  شرهق  مشخ و  هک  متـسه  يا  هشیب  ریـش  نوـچ  دـیمان و  ردـیح  ارم  مرداـم  هک  منم  »
« .مجنس یم   (1) هردنس

اب شناوزاب و  يورین  رب  هیکت  اب  اهنت  اهنت و  هتـسارآ و  یگنج  گرب  زاس و  هب  ار  دوخ  هک  یکی  ناولهپ ؛ ود  ناـیم  دوش  یم  زاـغآ  دربن 
و تسا ، هدروآ  ناغمرا  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  نییآ  هک  یبان  تقیقح  هب  تبـسن  هنیک  مشخ و  رورغ و  زا  هدـنکآ  یلد 

ّلکوت دیما و  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  كانبات  نییآ  تمظع  ادخ و  هار  رد  راکیپ  داهج و  روش  زا  راشرس  یلد  اب  يرگید ،
.دزاس یم  لطاب  قح و  نیقی  زرم  ار  شراقفلاوذ  دشخب و  یم  تردق  ناوت و  ار  شناوزاب  هک  يا  هناگی  رب 

هب هعلق ، هانپ  رد  دنزیرگ و  یم  تعرس  هب  وا  ناشیک  مه  .دتفا  یم  كاخ  هب  تبرـض  ود  اب  دوهی » یمان  ناولهپ   » هک درذگ  یمن  يزیچ 
زا .دزادنا  یم  رد  هقلح  هب  ار  شتسد  .دیآ  یم  هعلق  ياپ  مالسلا ، هیلع  یلع  .دننام  یم  ناما  رد  قح  ریـشمش  دنزگ  زا  دوخ  لطاب  معز 

ار هچ  نآ  دننک  رواب  دنناوت  یمن  دنوش ، یم  هریخ  اه  مشچ  .دراب  یم  هّللا  یلا  هبرق  ياوجن  شیاه  سفن  کت  کت  زا  شتاکرح ، مامت 
، تیاده میقتسم  طارص  هک  دوش  یم  هدنک  ياج  زا  يدرم  ناتسد  اب  تسادخ ، نید  نانمشد  هاگهانپ  هک  ربتـس  يا  هعلق  ِرد  .دننیب  یم 

.دوش یم  میسرت  وا  راقفلاوذ  يانحنا  اب 

.تسا هدنکآ  اوقت  صالخا و  نامیا و  ار  شدوجو  هرهوج  دراب و  یم  نیقی  شهاگن ، يایاوز  مامت  زا  هک  يدرم 

.تسوا رادماو  خیرات  هک  يدرم 

: دومرف شنأش  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هک  وا 

دزن بلاط  یبا  نب  یلع  ماقم  يدَـسَج » نِم  یـسأر  هلَزنَِمل  یّنِم  بلاـط  یبا  نب  یلع  «، » يدـسَج نِم  یحورک  یّنم  بلاـط  یبا  نب  ُّیلع  »
(2) .دشاب یم  مدسج  زا  رس  هلزنم  هب  ای  دشاب ، یم  مدسج  زا  نم  حور  دننام  نم 
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یناهارف یناچیم  يدهم  !/ يا هدروآ  رب  تسد  زاجعا  هب 

راب ات  الوم ! يا  هدروآ  رب  تسد  میظع  يزاجعا  هب  سپ  .دزرل  یم  تناـیخ  رهـش  نوتـس  راـچ  گرزب ، هزاورد  هب  ینکفا  یم  هک  هجنپپ 
هزاورد یّتح  دوشگ ؛ دـهاوخ  نیـسحت  هب  ار  ینابز  ره  کش ، یب  تتمظع ، .یناشنب  شنرُک  هب  ار  خـیرات  گرزب  ِتاـظحل  همه  رگید ،

، شیوخ هب  هّرغ  يژد  ِحتف  .دننیب  یم  دوخ  لباقم  رد  هدنز  ار -  وت  ار -  یـسوم  هرطاخ  هک  ار  ینانیـشن  هسینک  ار و  ربیخ  يدوهی  ِناناب 
شمسیون و یم  زونه  اه ، نرق  زا  سپ  کنیا  هک  میظع ، نادنچ  تسا  يا  هسامح  ِفافش  ِریوصت  یشاب ، وت  حتاف  هک  نانچ  نآ 

.منک یم  تاهابم 

یم وـت  حـتف  زا  کـنیا  تسا ، هدرک  تبث  دوـخ  رد  خـیرات  هک  ینوـخ  نارازه  رگـشل و  نارازه  هساـمح ، نارازه  گـنج ، نارازه  ِنیب 
.دوب وت  تعاجش  ِحدم  دنام ، یقاب  هک  هچ  نآ  اهنت  .دش و  هدوشگ  وت  ینامسآ  تردق  هب  هک  يا  هزاورد  زا  مسیون و 

؟ دنتسناد یم  وت  تمظع  تّمه و  زا  رت  عفترم  ار  ربیخ  ياهراوید  هک  ینایدوهی  دنتسه  اجک 

.دش دهاوخ  هدوشگ  ناسآ  يا  هتسب  ِرد  ره  نامیا ، ربارب  رد  دننادب  هک  نآ  یب  دنتسب ، یم  هزاورد  وت ، ِلباقم  رد  هک  نانآ  دنتـسه  اجک 
؟ يا هدوب  نامیا  ِیمامت  دوخ ، هک  هن ، نامیا  زا  ُرپ  وت ، و 

اب ارادم  هظحالم و  هب  مکح  ار  دنزرف  یتح  یتخاون و  یم  ار  نانمـشد  یّتح  دنچ  ره  تفوطع ، يربص و  همـشچرس  هک  وت  ِرـضحم  رد 
رب غیت  تعاجـش  دـشک ، یم  وت  رب  ریـشمش  هک  نآ  .درک  ناوتن  لّـمحت  وت  سوماـق  رد  ار  قاـفن  تناـیخ و  اـما  يا ، هداد  شیوخ  لـتاق 

، قافن هعلق  هزاورد  سپ  دنیـشنب ؛ دناوت  یم  اه  نیرت  هیام  تسپ  ِناج  هب  اهنت  هک  دزیخ  یم  یطرفم  ِسرت  زا  قافن ، اما  دراد ، ار  نتـشاد 
؛ تسا قافن  تعیبط  نیا  .دـشاب  هتـشاد  يراگدـنام  ناوت  وت ، ِتسد  کی  یّتح  لباقم  رد  هک  تسا  نآ  زا  رت  تسُـس  اما  میظع ، هچ  ره 

.تسا هدرم  دگنجب ، هک  نآ  زا  شیپ  کش  یب  دسرت ، یم  هک  نآ  از و  تشحو  هدننک و  تسُس 

زا رّونم ، دشک و  یم  هحیص  هک  هاگ  نآ  تراقفلاوذ  بوعرم  و  الوم ! تسین  هک  تسیک  وت  رهم  ِبوذجم 
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.دشاپ یم  نوریب  ماین 

؟ دشن تا  هلاو  یموق  يدیزرو و  تفوطع  هک  اج  نآ  تساجک 

؛ تسین يزاین  راقفلاوذ  هب  ار  گنج  نیا  راب ، نیا  هچرگ  دشاب ؟ هدیشچ  ار  تسکش  دشاب و  هدمآ  رب  وت  ِراقفلاوذ  هک  اج  نآ  تساجک 
.دش دهاوخ  هدنک  ياج  زا  يا  هزاورد  يروآ ، رب  ار  تسد  کی  طقف  هک  تسا  یفاک 

ربیخ يوراب  رب  هک  منیب  یم  ار  دوخ  .تسا  هتشذگ  هک  زارد  ینامز  بات  چیپ و  رد  مور  یم  ورف  کنیا 

هدنکفا هعلق  رکیپ  رب  میظع  یتشحو  اه ، هرعن  اهریـشمش و  کچاکچ  يادـص  هک  نانچ  نآ  نینوخ ، یگنج  ِشکاشک  رد  .ما  هداتـسیا 
هب سپ  .دنرامش  یم  هدوهیب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ِنادهاجم  شالت  دنیوگ و  یم  هعلق  يراوتسا  زا  نخس  هک  منیب  یم  ار  يا  هّدع  .تسا 

ردـیح مه  زاب  يرآ ! مرگن ؛ یم  کـین  .دـش  هتـسکش  بیهم  ییادـص  هب  گرزب  هزاورد  هک  منیب  یم  میظع ، یتریح  ِناروف  رد  هاـگان ،
...هک تسا 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / یلزا رداق  تسد 

یبارطـضا .دـش  یم  هدامآ  اـه  یهایـس  ندـیرد  مه  زا  يارب  تلادـع ،» راـقفلاوذ   » دوب و هتفرگ  رب  رد  ار  ربیخ »  » نامـسآ یتفـال ، رطع 
َقْوَف   ِ هّللا ُدَـی  موهفم  تسناد  یم  هک  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دوب و  هدـنکفا  هیاس  اه ، هاگن  رب  بیرغ  یتریح  اه و  لد  رد  بیجع 

! دناوخ یم  ددم  هب  ار  یتسه  قلاخ  لد ، ناج و  اب  هتشادرب  شیاین  هب  تسد  اّما  دش ، دهاوخ  ریسفت  رگید  یتاظحل  ْمِهیْدیَا ،

کنیا .دیچیپ  یم  توکلم  رد  نیمآ  يادص  شیاعد ، زا  تمـسق  ره  نایاپ  اب  دندوب و  هتفرگ  تونق  کیالم ، لیخ  شتونق ، يادـتقا  هب 
نوخ الوم ، تسا ! مکحم  نیتملا  لبح  نیمز ، نامـسآ و  رد  هک  یمـسا  تسا ؛ مظعا  مسا  نامه  هک  دـینک  اشامت  ار  یلع » اـی   » تردـق

تمظع و لباقم  شنیدالوپ ، تماق  مامت  اب  رد ، هک  داهن  رد  هقلح  رب  تسد  نایوگ ، یلع  ای  ییوگ ، دوب ، هدمآ  شوج  هب  شا  یمـشاه 
! تفرگ مارآ  هناعضاوتم  شا ، ییاروها  تسد  رد  درک و  مخدق  الوم ، تردق 

، زیگنا تفگـش  يزوریپ  نیا  ار  بحرم »  » .داد یم  تراشب  ار  حـتف  هک  يداش  ویرغ  دوب و  مالـسلا  هیلع  ـالوم  يدـنوادخ  ِتسد  هوکش 
لاجم هنوگ ، نیا  تشارفا و  رب  ار  رورغ  ریـشمش  تسارآ و  ترـضح  لباقم  ار  شریقح  تماق  راو ، هیاـس  یلو  دوب ؛ هدرک  هدز  تریح 
يازس ات  شا ، هشیپ  تنایخ  ياه  مشچ  هب  دش  يا  همرـس  كاخ ، داد و  حیجرت   ، دیـشروخ راوج  رد  نتـسیز  هب  ار  كاخ  یـشوغآ  مه 

ییوگ دشاب ! هدید  ینکش  دهع  رد  ار  شیوخ 
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! دیروایب نامیا  یلع  ياه  تسد  هب  کنیا  نامسآ ! نیمز و  نانکاس  يآ  تسا ! هدرک  دوخ  هجّوتم  ار  خیرات  ضرع  لوط و  يدایرف ،

اه هد  هزیگنا  ار  دـُحا »  » نیگنر لصف  ات  دـشاب ! ردـب »  » زاس هساـمح  اـت  تسا ، هدـمآ  نوریب  یهلا  لدـع  نیتسآ  زا  هک  یتسد  هب  ناـمیا 
! دیازفایب مالـسا  خـیرات  هب  نینُح ،»  » نوچمه يرگید  نیرز  گرب  ات  دربب ! نایاپ  هب  یگنادرم  مامت  اب  ار  قدـنخ »  » روش ات  دوشب ! مخز ،

...ات

! درک دهاوخ  يروآ  عمج  شا ، یهللادَی  تمارک  اب  ار  نآرق  هک  دیروایب  یتسد  هب  نامیا 

دای هب  هک  دیروایب  یتسد  هب  نامیا  درک ! دـهاوخ  شوماخ  ار  ناورهن » لمج و   » هنتف تلادـع ، راقفلاوذ  اب  هک  دـیروایب  یتسد  هب  نامیا 
! تشاک دهاوخ  امرخ  لاهن  هنیدم ، هفوک و  نیمورحم 

! دش دهاوخ  انیبان  نادرم  ِهاگ  هیکت  هک  دیروایب  یتسد  هب  نامیا 

! تشاذگ دهاوخ  نامیتی  ناهد  رد  ار  تبحم  ياه  همقل  هک  دیروایب  یتسد  هب  نامیا 

! دزان یم  يا  هدنب  نینچ  نتشاد  هب  هلالج ،» ّلج   » دنوادخ دزو و  یم  تشهب  رطع  شیاه ، هنیپ  زا  هک  دیروایب  یتسد  هب  نامیا 

یم تیاضر  ساسحا  نآ ، ییاناوت  زا  دـیما و  ساسحا  نآ  سمل  زا  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دـیروایب  یتسد  هب  ناـمیا 
ياج رد  ریبکت ، دایرف  تسا ! ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دـعب  مالـسا ، تما  يربهر  و  تماـما » » ورگ رد  هک  یتیاـضر  دـنک ؛

...هّللا َءاش  ام  هّللا ، كَرابَت  دنوش ! یم  هریخ  الوم ، ییاروها  ناتسد  ربتس و  ناوزاب  هب  اه  هاگن  مامت  دچیپ و  یم  ربیخ  هعلق  ياج 

ِموهفم هزجعم ، نیا  تسا ! يولع  باـن  هزجعم  نیا  تسا ! راّرک » ردـیح   » هزجعم نیا  دـینک ! زیمآریبـع  ار  اـضف  دـیروایب ! دنپـسا  دوع و 
! تسا رسُخ  یَفل  َناْسنِالا  ْنِا  ِرْصَْعلاَو  هروس : نامه 

! تسا هدروخ  مقر  يرگید  حوتفلا  حتف  مالسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم ، يالوم  تسد  یلزا و  رداق  تسد  اب  دیروایب ! دنپسا  دوع و 

! یضترملا یلع  ای 

نیرز گرب  يدوشگ و  رت  مامت  هچ  ره  تبالص  اب  ار  ربیخ » هعلق   » هک يا  هظحل  نآ  وت و  رب  شنمؤم  ناگدنب  دنوادخ و  دورد  مالس و 
! يدوزفا مالسا  تاحوتف  هب  يرگید 
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یم رود  دوخ  لد  زا  ار  مغ  ینیگنـس  هشیمه  یلع ،» ای   » ِنتفگ اب  هک  یناسک  مامت  وت و  رب  شنمؤم  ناگدـنب  دـنوادخ و  دورد  مـالس و 
! دننک

یب نتسیز  وت ، مان  یب  هک  نکم ؛ نتفگ  یلع » ای   » ِقوش زا  مورحم  تتیانع ، هیاس  رد  ار  ام  نادرمناوج ! يالوم  يا  مالسلا ، هیلع  یلع  ای 
! تسا ریذپان  ناربج  ینایز  ندوب ، وت  يالّوت  یب  انعم و 

تسا دوس  هک  تتبحم ، مییام و 

تسا دوجو  ِیلصا  هیامرس 
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مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تداهش 

هراشا

هبنشود

رویرهش 1382  31

بجر 1424  25

sep. 22  . 2003

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / جئاوحلا باب 

! جئاوحلا َباب  ای  میوگ  یم 

! ادص یب  ياه  کشا  هرطق  هرطق  دنام و  یم  هاگن  اهنت  و 

: هدیکشخ ولگ  رب  ینخس  هعطق  هعطق  دنام و  یم  هاگن  اهنت 

...نوُجُّسلا رعَق  یف  ِبَّذعُْملا  یَلَع  ُمالَّسلا 

ِضوُضرَْملا ِقاَّسلا  يِذ  ِریماَطَْملا  ِمَلُظ  دناوخ : یم  هیثرم  هب  ار  میاه  هنوگ  رـسارس  هیرگ ، دـبوشآ و  یم  لد  ناشفـشتآ  هراب ، کی  و  ... 
...ِدُویُْقلا ِقَلَِحب 

! ندرک ینادنز  ار  يدازآ  هاگن  تسا ، خلت  هچ  هآ !

! ندرپس نابنادنز  هب  ار  نامسآ  تسا  تشز  هچ 

! اه ییاهنت  يانکیرات  رد  نامیلس  ریرس و  رب  نمیرها  تسا ؛ راوگان  هک  هآ ،

! دراپسب یشومارف  ياه  هظحل  هب  ار  دیشروخ  دنک  یعس  هک  یبورغ  تسا ، زادگناج  هچ 

! دوش یمن  ینادنز  هک  تقیقح » ، » رخآ دشاب ؛ ینادنز  تسناوت  یمن  هن !

! درک شوماخ  دوش  یمن  ار  یهلا  رون  وترپ  رخآ ،
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زا دـنم  هرهب  بش  ره  تانیاک ، مامت  تسا ! هدرک  یّلجت  دادـغب  نادـنز  زا  ییوگ  دوب ، یهلا  لامج  زا  ياوترپ  هک  شا  « يوسوم  » لامج
! درپس یم  شمالک  يونعم  ریس  هب  ار  نانمؤم  رواب  زا  رپ  ياه  لد  ادخ ، تّجح  دندوب و  شتاذ » وترپ  هعشعش  »

رولبت دنداتسرف و  دورد  نیمز  نامـسآ و  تیابیز ، ياه  تدابع  هب  لاس  هدراهچ  يراج ! تعافـش  يا  تمحر و  يایرد  يا  ناج ! الوم 
ياه هنامگ  تنانمـشد ، يدوب و  اـهرواب  رد  وت  لاـس  هدراـهچ  .دنداتـسیا  اـشامت  هب  تا  ینامـسآ  لاـمج  رد  ار  نونمؤملا » حـلَفَا  دَـق  »

! دندوب هدیشک  دنب  هب  ار  شیوخ 

زا مورحم  ار  دوخ  یـسابع ، لد  هایـس  ِناگماج  هایـس  اهنت  دـناوخ و  ارف  اشامت  هب  ار  نیمز  نامـسآ و  تهاگن ، تقادـص  لاس  هدراـهچ 
! دندرک تترایز 

: ار ملد  ياه  هنابیرغ  مامت  مریگب ، هدیدان  مناوت  یم  هنوگچ  اّما 

ین وچمه  ملانب  ات  وک ، یتولخ ، ای  يا ، هشوگ 

ین وچمه  ملابب  نم  میاه ، هلان  مامت  رب 

منک رپ  تغادز  ات  اباهم ، یب  ار  ما  هنیس 

منک رپ  تغارچ ، یب  ياهزور  بورغ  زا 

یتخودنا اه  لاس  هک  یتبرغ  مامت  رب 

! یتخوس ناناج ، قشع  راوج  رد  هناقشاع ،

عمش وچمه  ترارق  یب  نازیر ، کشا  دش ، یم  شاک 

!... عمش وچمه  تراوج  رد  مزوسب  نم  مریگ  هلعش 

! جئاوحلا باب  ای  میوگ : یم 

! ییاهنت دوش ، یم  تا  ییاهنت  دای  زا  رپ  میاه ، تسد  تونق  و 

! خیرات لوط  هب  یتصرف  شرع و  تعسو  هب  یتولخ  رد  ییاهنت 

.دتفا یم  كاخ  هب  تا  یناشیپ  لباقم  تدابع ، دریگ و  یم  سرد  تتقادص  زا  فاکتعا  هک  يا  هنافراع  ِییاهنت  ییاهنت !
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؟! تترضح تیانع  هجّوت و  زا  رتالاب  تجاح  نیمادک  رخآ  دوش -  یم  هدروآ  رب  متجاح  و  جئاوحلا ! َباب  ای  میوگ : یم 

! جیاوحلا َباب  ای  میوگ : یم 

ملد زا  يرایـسب  ياهوزرآ  دـننامرد ! لباق  وت  ياعد  اب  يرـشب ، ياهدرد  مامت  راگنا  ددـنب ؛ یم  شقن  زاین ، زا  یناـشکهک  متونق ، رد  و 
ییاه هصغ  غاد و  زا  ملانب  ملانب ؛ منک و  لد  درد  کیدزن  زا  میایب و  ات  دوش ، یم  تترایز  هب  فوطعم  میاهوزرآ  مامت  اّما  درذـگ ، یم 

.منک تیاکش  اه  ییادج  زا  ین ، لثم  ییاهنت و  زا  ملانب  مراد ! هک 

روهظ يوزرآ  تسا ؛ هدرک  فوطعم  دوخ  هب  ار  نامیاهوزرآ  ماـمت  تساـه ، نرق  هک  يراـظتنا  میوگب ؛ راـظتنا  ياـه  شیاـین  زا  وت  اـب 
! دوعوم

! ربا نودب  ینامسآ  قلف و  نودب  يا  هدیپس  يوزرآ  تلادع ! ریرس  رب  ضحم  ِتقادص  نآ  روضح  يوزرآ 

! تمَرَک وت و  نیا  کنیا  نامرد ؛ يایوج  مینادنمدرد ، جئاوحلا ! َباب  ناج ، الوم 

یناهارف یناچیم  يدهم  / نشور هزاورد  تشپ 

نیا زا  شیب  هک  نانچ  نآ  تسا ؛ هدش  رون  ِزیررس  نوراه ، ِنادنز  هک  تسا  يراگزور  .دنرادن  یگدنمرـش  ِتقاط  نیا  زا  شیب  اه  هلیم 
.دنناجنگب شیوخ  رد  ار  دیشروخ  دنناوت  یمن 

دوش یم  رگم  .دنک و  یم  یناشفارون  تسا و  هداتسیا  ياپودرب  راوتسا ، روبص و  نانچمه  دیشروخ ، و 

؟ درک ینادنز  ار  رون  هک 

دمجنم نیمز  دیـشروخ ، یب  هک  دراد  یم  هاگن  نشور  ار  رهـش  نیگمهـس  درـس و  بش  دـنکارپ و  یم  رون  هلعـش  هلعـش  الوم ، ِروضح 
.تسا دیشروخ  ِيرادیاپ  ِزار  نیا ، و  دش ؛ دهاوخ 

، اج نیا  وت  راک  .درپس  يرگید  هب  دیاب  کنیا  ار  گرزب  ِتلاسر  .ددرگ  زاب  قفا  هب  دـیاب  دیـشروخ  الوم : تسا  هدیـسر  ارف  يدازآ  هاگ 
.تسا هدیسر  نایاپ  هب  ناینیمز  رازکیرات  رد 

ص:113

هرامش 52 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


نانوچ وت  دـنبلط و  یم  ّتیلالح  دـنا و  هتـسشن  ورف  تیاپ  شیپ  رد  عادو ، مرـش و  ِراشرـس  نادـنز ، ياـهراوید  بشما ! تسا  یبش  هچ 
.يا هدرب  ورف  زاین  زار و  هدجس  هب  رس  راشرس ، نئمطم و  هشیمه ،

هلیم هرجنپ  زا  دراد و  یم  رب  هدجـس  زا  رـس  يا  هظحل  .تسا  رت  نابرهم  بشما  نابنادنز ، دنا و  هدش  مخ  تمارتحا  هب  ینهآ ، ياه  هلیم 
وت هب  تسا و  هتسشن  هرجنپ  بوچراچ  رد  هشیمه ، زا  رت  نشور  هک  ینیب  یم  ار  هام  هرهچ  .ینک  یم  یهاگن  نامـسآ  هب  کچوک ، هلیم 

.تیاهایؤر یهانتیال  هب  بشما ، تسا  هدش  يا  هزاورد  هام ، ییوگ  دنز ؛ یم  دنخبل 

؛ يدوب هدـیدن  لاح  هب  ات  هک  ینیب  یم  ار  هچ  نآ  نشور ، هزاورد  ِتُشپ  .دـناوخ  یم  شیوخ  هب  ار  وت  تسا و  يا  هزاورد  هاـم ، بشما ،
کچوک هرجنپ  هام و  ِریـسم  رد  هک  یناگتـشرف  و  دنیوگ ؛ یم  دـمآ  شوخ  رود ، زا  دـنا و  هداتـسیا  راظتنا  هب  هک  ینیب  یم  ار  تناردـپ 

.دنک یم  هسوسو  ار  تیاه  ماگ  هک  دنا  هدنارتسگ  يدیپس  شرف  دندمآ و  تفر و  رد  هظحل  ره  نادنز ،

.دیاشگ یم  ار  تنابل  نیقی ، زا  هدنکآ  یمّسبت  يرب و  یم  ورف  هدجس  هب  رس  هرابود 

.تسا هدیسر  ارف  دوعوم  هظحل 

.دـنوش یم  رت  کـیدزن  كاـنمیب ، نازرل و  هظحل ، ره  هک  یکیراـت  ياـه  ماـگ  يونـش و  یم  ار  نادـنز  ِینهآ  ياـهرد  نشخ  يادـص 
ار يدازآ  زاوج  هک  ییاهر  دیلک  نامه  يرآ ! نیگآرهز ، يامرخ  .تسا  هدـش  هدـیچ  تلباقم  رد  کنیا  هناد  هناد  نیگآرهز ، يامرخ 

يارب

...و ینک  یم  لوانت  سپ  .دروآ  دهاوخ  ناغمرا  هب  وت 

.تشاد دـنهاوخن  هاگن  شیوخ  رد  ار  وت  ینادـنز ، يا و  هلیم  چـیه  رگید  سپ  نآ  زا  رگید ، ِزور  هس  اـهنت  .تسا  یفاـک  زور  هس  اـهنت 
.تشگ دهاوخ  زاب  نامسآ  هب  دیشروخ  رگید ، زور  هس  يرآ !
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سدقم عافد  هتفه  زاغآ  یلیمحت ، گنج  زاغآ 

یمّرخ هفطاع  / ...دیسانش یمن  ار  ام  دیاش 

.دیرادنپ یم  یلاخ  وت  زغم و  یب  يزجر  ار  ناماهدایرف  ای  دینیب و  یم  يذغاک  ار  نامیاه  تشُم  دیاش  ...دیسانش  یمن  ار  ام  دیاش 

.دیرادنپ یم  روعش -  هن  و  راعش -  نادرم  ار  ام  دیاش 

.میریمب هداتسیا  میهد  یم  حیجرت  .دنوش  یم  الب  جامآ  نامخرس ، ياه  هنیس  دیزاتب ! ام  رب 

.دنوش یم  هنادواج  زبس ، دنهد و  یم  راد  هب  رس  خرس ، هک  ینادرم  رابت  زا  .میا  هسامح  مخز و  اروشاع  رازه  لسن  زا  ام 

ياه هنزور 

.دییاشگب ار  ناتریوزت 

.دینک نامبیصن  هراپمخ  کشوم و  نامسآ ، نیمز و  زا 

.دیهد بیترت  هدومزآراک  بّرجم و  نارادمتسایس  مامت  روضح  اب  يدرگزیم 

! ناتهارمه گرزب ، ناطیش  تسد  .دشاب  مرگ  ناتتشپ  .دیریگب  رایتخا  رد  ار  زور  ياهرازفا  گنج  نیرتدیدج 
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...

.میا هدرک  صالخا  زا  رپ  ار  نامیاه  یتشپ  هلوک 

، میا هتسب  مکحم  نانچ  نآ  ار  نامیاه  نیتوپ  دنب 

.دیاشگب شدنب  زا  دنب  دناوتن  يا  هلولگ  چیه  هک 

«. تداهش ای  يزوریپ  ای   » میا هتشاذگ  رارق  نام  یکاخ  ياه  سابل  اب 

یم راکـشآ  ار  نورد  ّرـس  نامیاهدنب  یناشیپ  .دننک ،  یم  میـسرت  ار  توکلم  میقتـسم  طارـص  هک  دـنوش  یم  ینامـسیر  ناماه ، هیفچ 
« .تسا نیسح  ای  کیبل  ینیمخ  ای  کیبل   » دنزاس

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / ربا نامسآ ، دیشروخ ،

هدنیآ شخب  دیون  هداد و  رارق  یهلا  راونا  زا  يرتچ  هیاس  رد  ار  ناریا  یمالـسا  روشک  رون » راجفنا  ، » دادبتـسا یهایـس  اه  لاس  زا  دـعب 
.دش توارط ، اب  ابیز و  يا 

دنتفرگ یم  نشج  یتقو  ار ، دوخ  تدحو  داّحتا و  يزوریپ  زیگنا ، تفگش  یتدحو  اب  یمالسا  تما  ماوقا و  یمالسا ، بالقنا  هیاس  رد 
! تشگ یم  رون »  » اب هلباقم  يارب  شهایس  يوداج  لابند  شهایس ، خاک  رد  یناهج ، رابکتسا  هک 

هب هک  يروشک  تفرگ ! یم  نشج  ار  شیاه  تشد  يزبسرـس  ار و  شنامـسآ  ندـش  یبآ  هزات ، هک  يروشک  هب  نآ  لیمحت  و  گـنج !
! تسیرگن یم  دیما  مشچ  اب  هدنیآ  ياه  قفا 

! دتسیاب یمالسا  بالقنا  زبس  ياه  هشیدنا  لباقم  هک  یگنج 

! دوشب بالقنا  یناسنا  ياه  نامرآ  نتفر  نیب  زا  ببس  هک  یگنج 

! دنک مورحم  یگدنلاب ، زا  ار  يدازآ  لالقتسا و  تماق  هک  یگنج 

کی رویغ ، ِیناریا  زا  هک  یگنج  دنجنـسب ! ار  دوخ  تاداقتعا  تعـسو  ات  دشاب ؛ یناریا  ياه  هداوناخ  يارب  تخـس  یناحتما  هک  یگنج 
.میهد یمن  راعش  ام  هک  َهلِّذلااّنم ! َتاْهیَه  تاهیه ! اّما ، درواین ! نابز  رب  ار  َهلِّذلااّنم » َتاهیَه   » ِدایرف یسک  ات  دزاسب ، لیلذ  رصنع 

! دابم نم  نت  دشابن ، ناریا  وچ  میا ؛ هدورس  ار  تقیقح  هشیمه  ام 
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دابم نم  نت  دشابن ، ناریا  وچ 

! دابم نت ، کی  هدنز  رب ، موب و  نیدب 

! دوش راوخنوخ  ياه  شافخ  زاورپ  لحم  مروشک ، یبآ  نامسآ  هک  اشاح 

! دوشب نایمارح  ِزات  تخات و  لحم  ناریا ، زبس  رس  ياه  تشد  هک  اشاح 

! دوش هدولآ  ییایرد ، نادزد  روضح  اب  منهیم  ياهایرد  هک  اشاح 

زا رپ  تـسا ! ناتـسد  متــسر  زا  رپ  نامیاتــسور ، رهــش و  ياـه  هناـخ  کـت  کـت  هـک  مـیا ، هماـنهاش  ياـه  هساـمح  نادرم  ناـمه  اـم 
! دننک يرای  ار ، ادخ  نید  وزرآ ،» شخر   » رب راوس  هک  تسا  باکر  رد  اپ  ناناوج  ناناوجون و  نیرت  « هدیمهف »

.دنتسارآ تداهش  روش  اب  ار  نطو  ناراهب  هک  تس  ییارحص  قشاع  ياه  قیاقش  لیخ  یتسود ، نهیم  روش  همه  نیا  قادصم 

ار اه  یناریا  یمالـسا ، بالقنا  هب  نتخادرپ  دندرب  یم  نامگ  درک -  ناشوحم  راگزور  هحفـص  زا  دنوادخ  هک  قارع -  یثعب  نایمارح 
نیـسح  » ات ییارآ » ناهج  دّمحم   » ات لطاب ! لایخ  یهز  تسا ! هدروآ  دـیدپ  اهنآ  تراغ  زواجت و  يارب  یلاجم  هتخاس و  دوخ  لوغـشم 

نینط روشک  نیا  ياضف  رب  مالسلا » هیلع  نیسح  ای   » دایرف ات  تسه ، كاخ  بآ و  نیا  رد  تداهش ، قشاع  رازه  نارازه  ات  يا » هدیمهف 
! دوش زاب  ام  ياهزرم  هب  نامرحمان  ياپ  تسا  لاحم  تسا ، زادنا 

ياهژاو اب  ات  دش  نایناهج  مامت  يارب  گنسنارگ  روطق و  یباتک  سدقم ؛» عافد   » ام يارب  دوب و  گنج »  » اهنآ يارب  هک  یگنج  گنج ،
.دنوش انشآ  لطاب » رب  قح  يزوریپ   » اب تیاهن  رد  تداهش و  راثیا ، يروابدوخ ، تدحو ،

تفوطع يدرمناوج ، نوچ  یناسنا  لیاضف  نیرتاهب  نارگ  هب  ار  ناهج  ناهاوخ  يدازآ  مامت  ِهاگن  ات  دـش  يا  هنیجنگ  ام ، سدـقم  عافد 
! دراد فوطعم  ...و  عافد ! یب  مدرم  اب  هن  گنج ، نادیم  رد  گنج  ناریسا ، اب  یناسنا  راتفر  و 

یمالسا ياه  تما  ات  دش  يا  هنییآ  ام ، سدقم  عافد 

! دنسرب یمالسا  ياه  شزرا  ربارب  رد  عافد  يرواب و  دوخ  هب  دنرادن -  رواب  ار  دوخ  هک  - 

ترـضح تایانع  هیاس  رد  ار  شنمؤم  نادـنزرف  هوکـش  یمالـسا و  بالقنا  تعـسو  ات  دوب ، ام  يارب  تصرف  نیرتهب  ام ، سدـقم  عافد 
مامت جورع  تداهـش و  يابیز  ياه  هظحل  رب  دورد  میناسانـشب ! نایناهج  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هوکـش  اـب  يربهر  و  جـع )  ) تجح

! نهیم زیزع  يادهش 
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هاپس دنمهوکش  يزوریپ  رب  دورد  یمالسا ! بالقنا  ناعفادم  ینارون  ینامسآ و  روضح  رب  دورد  تما ! تماقتسا  هظحل  هظحل  رب  دورد 
! یناهج رابکتسا  رب  مالسا 

! داب یمارگ  سدقم  عافد  هتفه  رد  رثالا ، دوقفم  ِناینامسآ  نازابناج و  ناگدازآ ، نادیهش ، یمامت  دای 

نابزرم ریما  / رگید يرپ  لاب و 

الاب هک  اجنیا  مخرچ  یم  سونقق  مدرگ و  یم  ناشفشتآ  رگید  يرت  ِهودنا  زا  يریوصت  رادرب  رگید  يرس  هدیروش  كاخ  نیا  زا  رادرب 
هک مهاوخ  یم  خرچ  ْنوخ  رگید  يرتسکاخ  رب  هدیراب  ادخ  دیاش  یتح ! يا  همان  یناوختـسا ، یکالپ ، دمآ  رگید  يرپ  لاب و  دور  یم 

نارازه مهاوخ  یم  شیوخ  رد  ندـیلان  ضحم  دـیاش  رعـش -  يارب  دـیاش  رگید  يربلد  يارجاـم  منیبـب  دـیاش  دراد  يا  هبذـج  نادـیم 
هتشگ طسبنم  میاه  هژاو  مامت  زا  رون  رگید  يرگنسمه  نوخ ، طخ و  زیرکاخ و  زا  دیوگ  یم  هزات  ياهرعش  نم  اب  راگنا  رگید  يرتفد 

...غیت ای  نیم  نادیم  ای  قشع  يالبرک  ای  رگید  يربمغیپ  نوخب  منیب  یم  هک  اجنیا  تسا 
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رگید يرشحم  رگید  راب  کی  هدش  اپ  رب  منیب  یم  هکف  ناردام  ياه  کشا  رد  رگید  يرس  یب  دیهش  ییوس  ره  هداتفا 

...رگید يردیح  هرابود  دناوخ  یم  هک  دیاش  دیآ  یم  هورش  يادص  ناتسلخن  تمس  زا 

جنرت رومیت  / تشگزاب دورس 

تشگزاب (1) دورس 

میا هتشگزاب 

مینک یم  هاگن  ار  اه  هرطاخ  شوماخ  ریوصت  و 

میا هتشگزاب 

دنا هتسشن  هتسب  راگنز  ياه  لفق  اه ، هزاورد  رب 

هتسکش ياه  هنییآ 

دنا هدرک  نوفدم  دوخ  رد  ار  رون 

هتخوس نارازنمچ  رب 

دنا هدیلام  نوخ  ردک  ياه  هکل 

اه شکرت  و 

ار رهش  ياهراوید 

نوگ هلبآ  ینت  نوچمه 
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دنا هدوشگ  هنزور  رازه 

میا هتشگزاب 

ار نام  هناخ  کچوک  رونت  ات 

دنک یم  یق  ار  درس  يرتسکاخ  هک 

میزورفا رب  یشتآ 

ار هتسکش  ياه  لخن  ناوسیگ  ياه  هناسفا  ات 

داب هک 

دلام یم  نجل  كاخ و  رب 

منیشنب شزاون  هب 

ار اه  يرانق  هدوشگ  لاب  ياه  تلکسا  ات 

سفق ياه  هراورآ  نایم  زا 

...میهد زاورپ 

تسا دیشروخ  هراپ  هراپ  یناشیپ 

هدیصق

وت نابل  اهدیصق 

طش هدرک  بت  لحاس 

تساه هلال  غاد  يایفارغج  و 

! رهشمرخ

اه هنییآ  لحاس  هب  مشک  یم  خر 

موش یم  مخ 
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.تارف رد 
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روپ یلع  مظاک  دّمحم  / لخن یمخز  هیاس 

لخن (1) یمخز  هیاس 

هدیرب يوسیگ 

لخن یمخز  هیاس  و 

غاب میرح  مجح 

راهب رتسکاخ  و 

هشفنب زا  ینماد  و 

تشد هب  دریگ  یم  رگ  هک 

کشا و 

ربا يولگ  رد  منبش  رازه  کشا 

ناوراک شورخ 

هتخوس ياه  قیاقش  فینصت  و 

داب شوگ  رد 

ناناب یجرک  و 

دنرذگ یم  شهاگن  یجرش  زا  هک 

دنشک یم  وراپ  غاد  یطش  رد  و 

! هآ

نوخ كاخ و  هب  هتسشن  نوگلگ  يا 

درد هیرگ و  ضغب و  ریش 

ار ترتسکاخ 
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منک یم  ملق  رهوج 

ص:121

.43 صص 41 -  نامه ، - - 1

هرامش 52 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


تسین هک  تیاهراوید  رب  و 

رس ياج  هب  مهن  یم  لد 

میا هتشگ  زاب 

هدش ملق  ناتسد  نیا  ياجه  ره 

تسا شزاون  روآ  دای 

هتسکش ياه  همجمج  نیا  ياجه  ره 

تسا يا  هرطاخ  روآ  دای 

هدیرد ياه  بلق  نیا  ياجه  ره 

تسا یقشع  روآ  دای 

هتخیر كاخرب  نابل  نیا  ياجه  ره 

تسا يدورس  روآ  دای 

میا هتشگ  زاب 

ار یمخز  نیا  ات 

.دنا هدناشن  نامکاخ  نینوخ  هدرگرب  هک 

.میهد مایتلا 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / بورغ هیثرم 

دنریگب ار  وت  گنر  ناماه  هچوک  شاک  يا 

وت ییابُرلد  زا  مهاگن  دوش  رپ  ات 

! دش هنیدآ  بورغ  مه  زاب  ...

.تفرگ ارف  نیگنس  یهودنا  ار  هتفه  کی  ياه  « شاک يا   » و

! نامسآ ماشم  رد  تمان  رطع  زا  هدنکآ  یهاگرحس  رگید و  يا  هنیدآ  هب  دیما  تسا ! دیما »  » يانعم هب  هشیمه  راظتنا  اّما 

: میارس یم  بورغ » هیثرم   » اب ار  مدوخ  ییاهنت  هک  نم ! هنیدآ و  بورغ  مه  زاب 

هنیدآ ِبورغ  ره  ییابیکش ، رد  وت  یب 

هنیدآ بورغ  ره  ییایؤر ! هچ  دوش  یم 

اهنت نم ، رانک  رد  هدنام  اج  يا و  هتفر 

! هنیدآ بورغ  ره  ییاهنت ، تارطاخ 

دریم یم  راظتنا  مهودنا ، جوم  يور 

هنیدآ بورغ  ره  ییایرد ، غرم  لثم 

! دنا هدش  قفش  گنر  مه  هک  ینامشچ  بورغ و  مه  زاب 

! تسا نادرگرس  لایخ ، ياه  نیچرپ  يوس  نآ  رد  هک  یهاگن  بورغ و  مه  زاب 
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(1) َكِْرمَِاب ِِمئآْقلا  َکتَّنُس  ییْحُْملا  َکّیلَو  یلَع  ِّلَص  َمُهّللَا َو  ياوجن : بورغ و  مه  زاب 

! ُبیُجی ْنّمَا  رطع  زا  هدنکآ  ياه  تونق  بورغ و  مه  زاب 

ای ِضْرَْالا  ِتاومَّسلا َو  َعیدـَب  ای  ُناّنَم ، ای  ُناّنَح  اـی  َْتنَا  ّـِالا  َهِلا  ـال  َکَناْحبُـس  شیاـین : زاـین و  زا  راشرـس  ياـه  هظحل  بورغ و  مه  زاـب 
ِمارْکِْألا ِلالَْجلاَذ َو 

! دیشروخ ینالوط  هدجس  بورغ و  مه  زاب 

: دایرف ياه  توکس  توکس و  ياهدایرف  زا  مُرپ  هک  نم  و  ...بورغ ؛ مه  زاب 

تبرغ نیا  زا  مرجنَح  دلان ، یم  هنیس  هنیس 

! هنیدآ بورغ  ره  ییاشگب ، هک  مرتفد 

* * *

! ناجالوم

، ما هدروخ  هلـصو  ياهوزرآ  اب  یتح  ما ، هدز  لوات  ياه  ملق  اب  یتح  مراد ، ْبت  ِياهدورـس  اب  یتح  مرادرب ؛ وت  زا  تسد  تسا ! لاـحم 
! ما یمخز  ياهرعش  اب  یتح 

!؟ تشاددهاوخ ییانعم  هچ  یگدنز  ًالصا  َکِّیلَِول ، ْنُک  َمُهّللَا  ياه : همزمز  یب  وت و  هب  ِدیما  یب  وت ، راظتنا  یب 

هفاب لثم  هک  تشاد  دهاوخ  انعم  يزور  یگدنز ، مه ! نامـسآ  روط ! نیمه  مه  نامز  دخرچب ؛ راذگب  تساوخ ، شلد  هنوگره  نیمز ،
! دوش هدرتسگ  تیاپ  ریز  ریرح ،

.تسین ندوب » ، » دوخ يارب  ِندوب  ًالصا  تسین ! ندوب  میتسه ، ام  هک  نیا 

.یگدنز ینعی : وت ، يارب  ِندوب 

! تقلخ ياّمعم  يا  تریسفت ، تسا  تخس  ردق  هچ 

! دوب دهاوخن  ریذپ  ناکما  یلولس  چیه  يارب  سّفنت  وت ، دای  یب  تسا و  هتسباو  وت  هبذاج  هب  اه  نایرش  مامت  ضبن 

! درک دنهاوخ  میظعت  تمان  تمظع  هب  اه ، ملق  مامت  دز و  دهاوخ  مقر  وت  ینامسآ  فراعم  وترپ  ار  اه  هشیدنا  هدنیآ 
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هب ار  اه  ناگداپ  مامت  ياضف  درکدهاوخ ! لدبم  شیاین  رکـش  هب  ار  ناشیورد  ِهآ  تخاس و  دـهاوخ  ار  اه  هناریو  مامت  هک  يا  هشیدـنا 
! شحو تایح  ياه  هزوم  هب  ار  یگنج  ياهامیپاوه  اه و  کشوم  اه و  بمب  درپس و  دهاوخ  شوگ  يزاب  ناکدوک 

.درکدهاوخ یظفاحادخ  یکیرات ، اب  هشیمه  يارب  بش  دییور و  دهاوخ  ینابرهم  نامسآ  رانک  هشوگ و  رد  تهاگن ، وترپ  زا 

! دیسرت دهاوخن  شتروص ، گنر  زا  یتسوپ » هایس   » چیه داد و  دهاوخ  زبس » ياضف  هرگنک   » هب ار  شیاج  اقیرفآ ، تدحو  هرگنک 

! ....زبس زبس  زبس  مه  نآ  و  مچرپ ، کی  رانک  رد  همه 

.تخاس مهاوخن  هیثرم  یبورغ ، چیه  يارب  رگید  نم  و 

ینامزدمحم داوج  / دوعوم هب  يا  همان 

نم ِلاح  زا  رگا  .دابم » دـنمزاین  نابیبط  زان  هب  تنت  و  ، » ینامب تمالـس  رد  ادـخ ، هژیو  تایانع  هیاس  رد  هک  مراودـیما  مالـس ! مدوعوم 
ارم درک و  یهاوخ  یگشیمه  ار  راهب  ییایب ، یتقو  ما  هدینش  .وت  يرود  زا  مه  نآ  ابیکشان ؛ مروجنر و  ملولم ، هک  میوگب  دیاب  یسرپب ،

هب .دننک  اعد  رایسب  تروهظ  يارب  هک  يا  هتفگ  ترضح  ناگتفای  قیفوت  هب  هک  ما  هدینش  .دُرب  یهاوخ  تیامح  ِناتسلگ  ریس  هب 

هب .دروآ  مهاوخن  نییاپ  تسا ، هتفرگرب  رد  ار  نامسآ  تعسو  بش ، ره  هک  ار  مناتـسد  درک و  مهاوخ  نادنچ  ود  ار  میاه  هبدن  مشچ !
ترسح رد  ارم  زین  وت  .دنناوخب  لّجع » مهللا  ، » حبـص ره  هک  مهد  یم  نامرف  میاه  بل  هب  دننامب و  یناراب  هشیمه  میوگ  یم  منامـشچ 

.اشگب شوغآ  منامشچ ، يرارق  یب  هب  هاوخم و  رادید 

زا ار  اـه  تشد  هک  ما  هدینـش  .يا  هداد  راـب  تهاـگراب  هب  ار  روـن  سنج  زا  ینادرم  يا و  هتـشاد  اـپرب  همیخ  ناـبایب ، رد  هـک  ما  هدـینش 
.دوش یم  زبس  دپت و  یم  وت  قوش  هب  ارحص  ضبن  هک  ما  هدینش  .يا  هتخاس  نیگآرطع  تزبس ، روضح 
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هدجس هب  میآ ، یم  وت  اب  اوجن  دجسم  هب  هاگ ، نآ  .منز  یم  ریبکت  ار  وت  رادید  يدنموزرآ  متـسیا و  یم  راظتنا  هتـسدلگ  رب  حبـص ، ره 
«. همیرَک َهلوَد  ِیف  َکیِلا  ُبَقَرن  ّانا  مهّللا  : » مهد یم  رس  هلان  میآ و  یم  رد 

؟ مینزب هلان  ار  وت  دیاب  رگید  بش  دنچ  تسا ؟ هدنام  یقاب  تندمآزاب  ات  رگید  رحس  دنچ  یتسار !

؟ مییامیپب تلابند  هب  ار  كاخ  دیاب  رگید  زور  دنچ 

وت هتسجخ  روضح  نامزاین ، همان  خساپ  هک  میراد  دیما  میرب و  یم  رس  هب  ار  بش  زور و  وت ، تلود  يوزرآ  رد  تنارظتنم  رگید  نم و 
.دشاب

ینوطالقس میرم  / تسین بیبح  ناشن  تسه و  بیبح  مان 

ییآ یم  هک  تسا  رت  نشور  زور  زا 

دنیآ یم  دنتفر و  دندمآ و  هک  ییاهزور  همه  زا 

دنیوگ یم  اه  هراتس  مامت  هک  نم ، هن  ار  نیا 

دنهاوگ اه  بآ  مامت  هک 

دنراد نامیا  ناتخرد  مامت  هک 

تسا نشور  ناهج  هدنیآ  فیلکت 

دنیوگ یم  ناهج  مامت  هک  نم ، هن  ار  نیا 

دنراد نیقی  اه  مشچ  مامت  هک 

يزیوآ یم  تلادع  غارچ  وت  و 

تسدرود ياه  هدکهد  مامت  ماب  رب 

کیدزن ياه  هناخ  مامت  ماب  رب 

نشور ياه  هتسدلگ  مامت  يادنلب  رب 

زبس ياه  هرانم  مامت  یناشیپ  رب 

زور لثم  و 
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باتفآ لثم  و 

زیرکی ياه  غارچ  همه  لثم  و 

ییآ یم  وت  هک  تسا  نشور 

زور کی  رگا  یتح 

زور کی  طقف 

دشاب هدنام  یقاب  نیمز  رمع  زا 

! اشوخ

دشاب تنهاریپ  رطع  زا  راشرس  هک  یمیسن 

دشاب تروبع  ریسم  هک  يا  هداج 

ینک یم  نهپ  هداجس  نآ  رب  هک  يدجسم 

ینیشن یم  نآ  رب  هک  ینیمز 

یهد یم  هیکت  نآ  رب  هک  يراوید 

يوش یم  باریس  نآ  زا  هک  یبآ 

یتسه شتریح  هنشت  هک  یمشچ 

! اشوخ

تسوت نابیاس  هک  یتخرد 

دنیشن یم  اشامت  هب  ار  وت  هک  يا  هراتس 

دراب یم  تیارب  هک  یناراب 

دهد یم  رس  زاوآ  تیارب  هک  يا  هدنرپ 

دنریمب اه  لد  نیا ، زا  شیب  راذگم 
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دنزیوایب راد  رب  اهرس 

دنریگب رابغ  اه  مشچ 

نیا زا  شیب  راذگم 
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دناکوپب ار  نیمز  لهج ،

دوش ریزارس  ار  ناهج  گرم ،

دریگب ار  نامسآ  نماد  غاد ،

نیا زا  شیب  راذگم 

دنکشخب اه  هدنخ 

دنفکشب اه  ضغب 

دنوش نیگمرش  اه  مشچ 

دنوش یناطیش  اه  لد 

دندرگ رت  هدنرب  اهرجنخ 

دنریگب متس  گنر  اه  مچرپ 

نیا زا  شیب  راذگم 

دنریگب هرخسم  هب  ار  تلادع 

دننک ینابرق  ار  قح 

دننک مَلَع  ار  ملظ 

دنشک یهابت  هب  ار  ملع 

دننک فیلکت  ار  یهابت 

نیا زا  شیب  راذگم 

مینامب راظتنا  هدنشک  یگنشت  رد 

مینز هسرپ  راهب  یب  ياه  هچوک  رد 

مینزب اج  رد  یگدوهیب ، رد 
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میوش مگ  شیوخ  يدومخ  رد 

میدرگ رو  هطوغ  هانگ  رد 

نیا زا  شیب  راذگم 

میا هچ  زا  مینک  شومارف 
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میا هدمآ  اجک  زا  مینک  شومارف 

میا هدمآ  هچ  يارب  مینک  شومارف 

میور یم  اجک  هب  مینک  شومارف 

تسیک نامیادخ  مینک  شومارف 

نیا زا  شیب  راذگم 

مینیبب یکی  یبلط  هاج  اب  ار  یبلطادخ 

میریگب هابتشا  ادخ  اب  ار  دوخ 

مینامب نید  ْنیَد  ریز 

میشورفب ایند  هب  ار  نامترخآ 

مییوگب یگدنز  زا  وت  یب  تسا  راوشد 

میشکب سفن  وت  یب  ياوه  رد  تسا  راوشد 

مینک روصت  ار  وت  یب  راگزور  تسا  راوشد 

مینک لد  درد  تیارب  رگا  دنام ، یمن  هوکِش  زج  يزیچ 

دفکشب ناماه  ضغب  رگا  تسین ، ینارگن  زج  يزیچ 

مییوگب وت  اب  هنامیمص  رگا  تسین ، ییاهنت  زج  يزیچ 

وت یب  تسین ، فاصنا  زا  يربخ 

وت یب  تسین ، تلادع  زا  يربخ 

وت یب  تسین ، رهم  زا  يربخ 

! میشیوخ ياوه  راتفرگ  ام 

میمومسم نژیسکا  یب  ياوه  راتفرگ 
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گرم زا  زیربل  ياوه 

قشع زا  یلاخ  ياوه 

ینابرهم زا  یهت  ياوه 

؟ تا هداتفا  رود  ندمتم  ياتسور  تساجک 
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؟ تیایقایقا هنوپ و  ياوه  تساجک 

؟ وت اب  ینیشنمه  قیاقد  تساجک 

؟ دنزب نامناج  هب  شتآ  ندوب ، وت  یب  مخز  یک ، ات 

؟ ییآ یم  مییوگب  یک  ات 

دنیوگب وت  تموکح  زا  ادصکی ، ناهج ، ياه  هناسر  مامت  ات  میشاب  رظتنم  یک  ات 

دننک هرباخم  ار  تندمآ  ربخ  ناهج ، ياه  يرازگربخ  ات 

دننک هتشارفارب  ار  تندیسر  مچرپ  اه ، هلق  يادنلب  رب  ات 

دنورگب وت  نید  هب  ناهج  نایدا  ات  مینامب  رظتنم  یک  ات 

دنریگب نادلگ  ار  اه  نابایخ  مامت  ات  مینامب  رظتنم  یک  ات 

دنوش گنرکی  اه  هایس  اهدیفس و  اهدرز و 

دشاب نامیا  قشع و  هب  يرترب ،

دوش یناگمه  ینابرهم ،

دنوش تبحم  زاربا  هب  فلکم  همه 

؟ ردقچ یهار ؟ هب  مشچ  ردقچ  رخآ 

لصا یب  يزاجم  ياه  نوناق  همه  نیا  زا  میا  هتسخ 

ساسا یب  ياه  هدیقع  همه  نیا  زا 

یگتخاس ياه  نید  همه  نیا  زا 

رکیپ رد و  یب  ياه  هشیدنا  همه  نیا  زا 

نایُنب یب  ياه  نامرآ  همه  نیا  زا 

! میا هتسخ 
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امن مدآ  نارادناج  همه  نیا  زا 

تسودرشب نایعدم  همه  نیا  زا 

مکاح ياهرادرم  همه  نیا  زا 

چوپ ياهاعدا  همه  نیا  زا 

!؟ میناوخب ار  هک 
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ینامزدمحم داوج  زبس / دیما 

قه قه  ياه  شیاین  یگنتلد ، ياه  هبدن  میهد : یم  رـس  جوم  اب  هلانمه  و  رادید ، هنارک  رب  هار ، هب  مشچ  هتـسخ ، رارق ، یب  میا : هتـسشن 
، دولآ

ياهاوجن

شطع هدروخ  كَرَت  ناماه ، بل  .مینک  یم  سح  شیوخ  رگج  رد  ار  قارف  هبانوخ  هک  ماگنه  نآ  میبورغ ، اب  گنرمه  .هنابلط  یجنم 
یم رـس  هَّمُالا » ِهِذه  نَع  هَّمُغلا  ِهِذه  فشکا  مهللا   » دنز و یم  رپ  دـهع » ياعد   » توکلم ات  رحـس ، ره  نام  ییاهنت  رتوبک  .تسا  رادـید 
.دنا هدمآ  رد  هِوکِـش  هب  قارف ، ِناتـسمز  يامرـس  زا  نامراظتنا ، نادنزرف  تسا و  هدناشوپ  ار  تشدـنارجه  هرتسگ  نامیاه ، هلان  .دـهد 

.میراد هنیس  هب  درد  ِناشفشتآ  شوماخ ، هچرگا  میهوک : وچ  .میناوخ  یم  لِّجَع » َّمُهّللا  ، » لحاس ات  هک  میناگتسکش  یتشک 

ماشم .دنیـشنب  اشامت  هب  ار  ناودع » مثا و   » مادهنا دنیبب و  ور  ارف  ار  يْوقَّتلا » رِّبلا َو  یَلَع  اُونَواعَت   » هک تسا  يزور  راودـیما  نامنامـشچ 
شوخ يزور  هب  لد  نامیاه  شوگ  .دنکارپب  ار  نوِحلاّصلا » يدابع  اُهثرَی  َضرالا  َّنَا   » رطع داب ، هک  تسا  یحبـص  دـنموزرآ  نامناج ،

نآ تسا ؛ میظع » رجفلاو   » نآ هار  هب  مشچ  ناماه  هنیـس  .دـننز  داـیرف  ار  نینمؤم » ُمتنُک  نا  مکل  ٌریخ  هللا  َهَّیَقب   » ناـمدرم هک  دـنراد  یم 
نامیا دوب ، هداد  هدژم  ار  زبس  يروهظ  هک  نآرق ، تقیقح  هب  ناگمه  دروآ و  یم  رب  هّللا » هیَقب  انَا   » داـیرف نآرق » لـماح   » نآ هک  هظحل 

«. نیثراولا ُمُهَلَعَْجن  َهِّمئَالا و  مُهَلَعَْجن  ضرالا و  ِیف  اوُفِعُْضتسا  نیّذلا  یلع  ُّنُمَن  ْنَأ  دیرن  و  : » دنروآ یم 

یم هدژم  ار  لد  هدرک  رفـس  نآ  ندمآ  زاب  دبوک و  یم  رد  ار  ناماه  هناخ  حبـص ، ره  هک  دیما  نامه  زبس ! يدیما  میا ؛ هدنز  يدـیما  هب 
؛ دزاس یم  شوخ  مارالد  هب  ار  نامبیکش  یب  ِلد  دنک و  یم  دنلب  نامسآ  هنارک  یب  هب  ار  نام  « بیُجی نَّمَا   » ناتسد هک  دیما  نامه  دهد ؛

هراتـس هک  دیما  نامه  دنک ؛ یم  هدنرپ  زا  رپ  ار  ناملد  نامـسآ  هاگ ، دهد و  یم  ناکت  تسد  اه ، نیچرپ  تُشپ  زا  هاگ ، هک  دیما  نامه 
هرهچ دیادز و  یم  نامسآ  زا  يزور ، ار ، نارجه  ياهربا  هک  دیما  نامه  ...هک ؛ دیما  نامه  دنک ؛ یم  ناروف  هک  دیما  نامه  دزیر ؛ یم 

: دهد یم  نامناشن  ار  دیشروخ  ناشخرد 

دنیرگ یم  هک  اهربا  نیا  هناهب  ییوت 

(1) یناراب ياوه  نیا  دوش  فاص  هک  ایب 
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يریشهد اضردمحم  / مالس

« سی لآ  یلَع  ٌمالس   » میوگب یتفگ 

« ِِهتایا ینّابَر  هّللا و  یعاد  ای  کیلع  مالّسلا  : » میوگب یتفگ 

َباب ای  کیلع  مالسلا  : » میوگب یتفگ  یهلا ! نید  نابهاگن  يا  يدنوادخ و  تفرعم  هزاورد  يا  دیحوت ! ِژُد  هب  دورو  طرش  نیرخآ  يا 
« ِهنیَد ناّید  هّللا َو 

رشب يامنهار  يا  ادخ و  تّجح  يا  يدنوادخ ! ّقح  تقیقح و  رگ  يرای  يا  هّللا و  هفیلخ  يا  یهلا -  تافص  رهظم  تقلخ ، فده  يا 
هنهپ اـب  یناـسر و  ِرفاو  ِّظَـح  هب  ار  رـشب  اـت  يریگ  یم  رب  شخر  زا  هدرپ  یـسانش و  یم  ار  نآرق  سورع  هـک  يا  ...وا ! هدارا  ریـسم  رد 

.منک وا  ِيوس  ور  وت ، رب  مالس  ابو  ...میوگ  مالس  ار  وت  یتفگ  ...يزاس ! انشآ  شهاگن  قمع  شمالک و 

.تسا هدز  هرگ  وت  اب  مه  ارم  هک  مرارق  یب  وت  زور  بش و  هب  ممالس  ندروخ  هرگ  زا  متسم ، تمالک  هداب  زا 

؛ مراذگاو مدرگ و  ادـج  منکرب ، لد  اه  مالـس  نیا  زا  هک  تاهیه  ما ، هتـسب  دـهع  وت  رب  نم  نیمز ! رد  یهلا  ماکحا  يرجم  نیرخآ  يا 
! تاهیه

! توالح ار  ما  یخلت  مهرَم و  ار  ممخز  هراچ ، ار  مزاین  يدرس ، ار  مشتآ  تسا ، بآ  ار  مشطع  وت ، هب  مالس 

! یهلا ِتمحر  هرتسگ  يا  سرداد َو  يا  هتشابنا ! شناد  يا  هتشارفا و  ِمچرپ  يا  ریذپب ، ار  ممالس 

اب ما  یتشآ  .مزاس  یم  دّیقم  وت  اب  یتشآ  هب  ار  میاه  یتشآ  رهق و  منز و  یم  هرگ  وت  هب  ار  ممالـس  یتشآ و  مراد و  رواب  ار  وت  ناجاقآ !
تسا و مِوادُم  وت 

.هتسویپ ممالس 

یم ار  شا  ییانشور  یتقو  یهد ، یم  رس  نآرق  هنارت  یتقو  وت ، رب  مالس  ینیـشن ! یم  یتقو  وت ، رب  مالـس  یتسیا ! یم  یتقو  وت ، رب  مالس 
! یناشفا

! تتونق رب  مالس  يزامن ، رد  هک  هاگ  نآ  وت ، رب  مالس 

! تریبکت گناب  رب  مالس  تدیحوت ! همغن  رب  مالس  تدوجس ! رب  مالس  یعوکر ، رد  هک  هاگ  نآ  وت ، رب  مالس 

! ینک یم  دمح  هاگره  وت ، رب  مالس 
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! يَرب نایاپ  ار  بش  هاگره  ینک و  حبص  ِزاغآ  هاگره  وت  رب  مالس 

! زور یناشفارون  هرتسگ  رد  بش ، يریگارف  رد  وت ، رب  مالس 

! اهوزرآ زاتشیپ  يا  وت  رب  مالس  نامَا ، رد  ِياوشیپ  يا  وت ، رب  مالس 

! عماج یمالس  مالک ، کی  رد  ملاع و  ره  زا  عون ، ره  زا  وسره ، زا  یمالس  وت ؛ رب  مالس 

يدمحا ناخدوواد  / مسر یم  وت  هب  ...ار و  ناسنا  منز  یم  قرو 

نیمز هاگن  منز  یم  قرو  .یگدروخرس  هودنا و  درد و  هلصاف  رازه  زا  سپ  تسرد  مسر ؛ یم  وت  هب  ار و  ناهج  هشیدنا  منز  یم  قرو 
يا هنایروم  نانوچ  بش ، دریگ و  یم  زاب  رکف ، حورجم  ياهاپ  زا  ار  قمر  ینادرگرـس ، خالگنـس  هک  نآ  زا  سپ  مسر ؛ یم  وت  هب  ار و 

.دسر یم  رشب  هدیسوپ  دوپ  هب  هنسرگ ،

يدـیمون هک  نآ  زا  سپ  .دـسر  یم  دـیما  مهبم  هژاو  هب  هدرم ، شیوخ  رد  ناـسنا  هک  یتقو  مسر ؛ یم  وت  هب  ار و  ناـسنا  منز  یم  قرو 
.دنک یم  شرازیب  ندمت ، بارس  نوسفا  زا  شیاهاپ ، اه و  تسد  رد  هدینت 

هزنم و ار ، يادـخ  يا و  هداتـسیا  ناسنا  گرتس  هلق  رب  نامیا ، یگناگی و  زا  راشرـس  هک  مسر  یم  وت  مان  هب  ار و  خـیرات  منز  یم  قرو 
.ینک یم  دایرف  اهتنا ، یب 

هدش نتشیوخ  یب  ِدوخ  لاگنچ  زا  دنناسنا ؛ ییاهر  نتسبآ  هک  مسر  یم  وت  نامشچ  هدنشخرد  ناگراتس  هب  ار و  نامسآ  منز  یم  قرو 
تیوه یب  ناسنا  لاگنچ  زا  شا ؛

هدوهیب ناسنا 

! ادخ یب  ناسنا 

یناخ میرک  هزمح  / ییایب رگا  وت 

! نم يالوم 

.دور یم  ورف  مغ  ياه  قفا  رد  دیشروخ  وت ، یب 
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.دنناد یمن  نتفکش  اه ، سای  وت ، یب 

 . دنک یم  ینیگنس  اه  هظحل  هناش  رب  اهوزرآ  توبات  وت ، یب 

.دنریم یم  راظتنا  شطع  زا  ناگتخوسلد ، ناگتسخ و  وت ، یب 

.دنهد یم  یناشیرپ  رطع  سگرن ، ياه  لگ  وت ، یب 

.دوب دهاوخ  رورس  لگ و  هفوکش و  دوبدهاوخ ، رون  ياه  هیآ  هتسد  هتسد  قلف ، ات  قفش  زا  بورغ و  ات  عولط  زا  ییایب ، وت  رگا 

.دنوش یم  تقشع  لاهن  نابغاب  ما ، هتسخ  ناتسد  دنیور و  یم  تسم  ياه  سگرن  تهاگن ، يامرگ  زا  ییایب ، وت  رگا 

گنر دریم و  یم  متام  هرهچ  رب  مغ  کشا  ییاـیب ، رگا  وت  .دوش  یم  داـبآ  تروضح  هلـال  روهظ  هب  یگدـنز ، توهرب  ییاـیب ، رگا  وت 
.دریگ یم  ینامداش 

يدمحا ناخ  دوواد  !/ ایب البرک  رطاخ  هب 

زونه

منیب یم  ار  هتفخ  نوخ  هب  نانهریپ  هراپ  هراپ 

مدآ نادنزرف  ياه  نوخ  نیرت  لالز  هرطق  هرطق  رد  هک 

.دنوش یم  ریثکت 

هک ییاهوتسرپ  هتسد  هتسد  و 

دنتفر هنابیرغ 

.یناوخ یم  نتـساخرب  هب  شا ، یخیرات  هاگتـسیا  نیرت  هنوگادخ  رد  ار  ناسنا  هبعک ، شوغآ  رد  هک  یتقو  دـندرگ ؛ زاب  وت  کیبل  اب  ات 
له  » اب هک  منیب  یم  ار  وت  .ینک  یم  هیرگ  نوخ  دیـشروخ ، هزین  ریز  رد  هدـنام  اج  رـس ، یب  ياه  ندـب  هکت  هکت  رد  هک  منیب  یم  ار  وت 

.يرادرب خیرات  نابسا  مس  ریز  زا  ار  شا  هداتفا  ریشمش  دعب ، اه  لاس  ات  يوش  یم  هارمه  یسک ، هنایبرغ  رصان » نم 
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اه بل  زا  هدمآرب  مان  ناشگنت ، ياه  مشچ  دنوش و  یمن  طخ  هب  ار  وت  مان  کی -  چیه  نراذـگهر -  نیا  بلق  ياه  هکـس  هک  دـنچره 
ریثکت هزور ، ره  مغ  نیا  ناسب  مزامن ، رد  ات  میوش ، یم  وت  دای  همشچ  رد  ار  میاه  تسد  حبـص ، زور  ره  نم ، اما  دنروآ ، یمن  بات  ار 

.يوش

ینیقی ناسب  يوش ؛ يراج  يدروآ ، هدیپس  مباوخ ، رد  ات  مهد  یم  دیمعت  ندوب ، وت  یب  ییاهنت و  تاملظ  رد  ار  میاه  مشچ  بش  ره  و 
.مراد تندمآ  هب  هک 

.مراد تا  هنابش  قه  قه  هبو  ندش  هداز  تندوب ، هب  هک  ینیقی  ناسب 

میاه ناوختـسا  رد  یبات ، یب  تسا و  هدیرب  ار  مناما  یکیرات ، هک  هظحل  نیرترود  نیا  زا  یتح  يونـش ؛ یم  ارم  يادص  هک  مناد  یم  و 
.دوش یم  ریثکت 

نادیهش نوخ  رد  هتسشن  نانهریپ  هراپ  هراپ  رطاخ  هب  لقاال  بات ، یب  دیما  نیا  اه و  نت  نیا  ییاهنت  رطاخ  هب  هنرگا  ناج ! يدهم 

البرک رطاخ  هب 

مالسلا هیلع  نیسح  رطاخ  هب 

مالسلااهیلع بنیز  رطاخ  هب 

، خیرات یسک  یب  ياهرابغ  رد  هدنام  اج  ریشمش  رطاخ  هب 

! ایب

یناخ میرک  هزمح  !/ نایناهج دیما  يا 

.يزاس هدنکارپ  اج  همه  رد  ار  تلادع  میسن  ییایب و  هک  تسا  وت  رظتنم  نیمز  دناوخ و  یم  ار  وت  هنشت  ریوک  تساه ، لاس 

.دنتسه وت  نامرف  رظتنم  ناگراتس  هتخود و  مشچ  وت  هب  راهب ،

.دنراد وت  ِینابغاب  هب  مشچ  اه ، غاب  دنز و  یم  ادص  ار  وت  دوخ ، يزور  هنابش  نایرج  رد  دور ،

.دنتسه وت  ندمآ  ِيارس  همغن  اه ، كواکچ  دنراد و  دیما  مشچ  وت  رهم  رپ  ناتسد  هب  اه ، سگرن  واه  هلال  اه ، قیاقش 
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.دنراظتنا مشچ  ار  وت  روهظ  روضح و  ناتسمز ، ناتسبات و  راهب ، زییاپ ، هک  ایب 

! ناهج رتسگ  لدع  يا  وت  تلادع  رظتنم  نیمز ، تسوت و  داد  هنشت  تخس  دادیب ، ناهج 

.تسا ینارون  وت  دوجو  رهم  زا  نیمز ، و  نامسآ ، رادهگن  تسا  وت  هاگن  جوم 

.دیادز یم  ام  لد  کیرات  هحفص  زا  راگنز  وت ، ینارون  مالک 

.ام ِزاین  اهنت  تسوت  روهظ 

! الوم

يرود هن  تسوت ، زا  ام  يرود  هک  یتبیغ  هدرک ؛ ینالوط  ار  وت  ِتبیغ  هک  تسام  هانگ  کنیا  نامز ! رب  رظان  يا  نیمز و  رد  رـضاح  يا 
.ام زا  وت 

اهنت درب و  یم  ار  درد  مغ و  ياه  نافوت  موجه  هک  تسوت  ياحیسم  سفن  ام ! هب  ام  زا  رت  کیدزن  يا 

.دشخب یم  دیما  ام  هب  هک  تسوت  دای 

.میتسه تندمآ  هار  هب  مشچ  هناربص  یب  نایناهج ! دیما  يا 

یمیرک دیمحلادبعدیس  / وت روضح  نارکمج 

.زیربل وت  زا  نم  يوش و  یم  هزات  نم  رد  وت  دیآ ، یم  هک  هعمج 

.دوش یم  منبش  نم ، ياه  هنوگ  گربلگ  رب  وت ، دای 

.ینز یم  هناش  تدوخ  يوس  هب  ار  مزامن  رازمدنگ  ناوسیگ  يزو و  یم  مارآ  ملد ، هطقن  نیرت  یلامش  زا  يوش و  یم  میسن 

.ینک یم  رابغ  ار  اهدیدرت  همه  ما ، هنیس  رد  يوش و  یم  داب 

.موش یم  ّلح  وت  رد  نم  دنک و  یم  دوبان  شیوخ  رد  ارم  دشک و  یم  دق  راو  جوم  وت ، دای  رطع  يوش و  یم  نافوت 

هدز و لغب  ار  شیوخ  ناوناز  منیب ؛ یم  هتسشن  وت  سّدقم  دجسم  دیفس  هحفـص  رب  ار  شیوخ  منز و  یم  هناوج  تروضح  نارکمج  زا 
.هداد هیکت  شیاه  هرانم  زوریف  هب 
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.دنک یم  کیرحت  وت  نابرهم  مرگ و  شوغآ  هب  ارم  شطع  دشک ، یم  هلعش  نم  توهبم  هاگن  دادتما  رد  هک  هزبس  نیا 

ات دوش ، یم  کـیدزن  رت ، گرزب  گرزب و  هظحل ، ره  دفکـش و  یم  نم  مشچ  تاـعافترا  هنماد  رد  هک  تسوت  زبس  هماـمِع  هزبس ، نیا 
مرگ وت ، شوغآ  رد  موش و  یم  مگ  زاب  وت ، رد  نم  دوش و  یم  ربکا  هّللا  هچراپکی ، نم ، ناگدید  هّلق  دریگ و  یم  ارف  ارم  ِمامت  هک  نیا 

.متلغ یم  متلغ و  یم  متلغ و  یم 

! ییامرگ هچ  یتفوطع ، هچ  يرهم ، هچ  یشزاون ، هچ  یمرگ ، ِشوغآ  هچ  هآ !

مار مدش ؛ مار  مدش ، مارآ  اقآ ! مرازگ  ساپس 

.مرگ مدش ؛ مرگ  مدش ، مرگلد 

ینارماک دمحم  / نشور روضح 

رعـش و ياه  هزات  رد  ار  میاهوزرآ  نت  منک و  یم  ناور  اـه ، نش  ییـالط  باـتزاب  تمـس  هب  ار  ما  هدـش  عمج  ياـه  ضغب  هعمج ، ره 
.یشکب شکرس  هروخلاس  ياه  لاس  نیا  يور  هب  یتسدو  ییایب  وت  ات  مهد ، یم  وشتسش  کشا ،

! ایب

.دشکب شتآ  هب  وت  ياشامت  نوناک  هطقن  رد  ار  باتفآ  مامت  ات  تسا  یفاک  وت  يدیشروخ  ياه  مشچ  زا  عاعش  کی 

! یشخب یم  ینشور  شیوخ  روضح  ِناهگان  رد  ار  یبادرم  ياه  نت  رد  نکاس  ياه  هیاس  مامت  ییآ و  یم  هک  وت  هب  مالس 

! تشاد دهاوخن  تیعقاو  وت ، زج  یتقیقح  چیه  تسا و  هدش  فرحنم  دوخ  یلصا  ریسم  زا  یگدنز ، هک  ایب 

! نک ریزارس  اه  هرجنپ  ینشور  تمس  هب  ار  نوزومان  ياهراوید  نیا  هدش  باق  ياهردک  ایب و 

.دنک شکورف  اه  بادرم  مامت  بت  دنیآ و  شوج  هب  اه  مشچ  مامت  ات  ایب ،
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.تسا جیار  یناوارف  هب  اه ، بلق  رد  وت  قشع  تسا و  ینوزف  رد  هدش ، رهُم  ياه  بل  رب  ترهِم ، هک  وت  رب  مالس 

! راذگب اشامت  هب  شیوخ  ياه  مشچ  ردار  دتمم  ياه  هراتس  ّدم  ایب و 

هک دوشگ  میهاوخ  یهار  تروـبع  يارب  رظتنم ، ياـه  مشچ  نیب  زا  هداـج ، تروـبع  يارب  یهاوـخ و  یم  هراتـس  تروـضح  يارب  رگا 
.دوش هتفکش  هدرمژپ  ياه  ماگ  یهارمه  هب  هراتس ، همشچ  همشچ 

.هدنکآ قشع  زا  مبلق  تسا و  هدنز  حیسم  هک  مشوخ  لد  اما  هدرم ، مساسحا  تسا و  هدرمژپ  میاه  تسد  هچرگا 

یسم اشامت ، ياه  هچیرد  هب  میاه  مشچ  نتشاذگ  اب  هک  منم  نیا  يرون و  روضح  وت  هک  مناد  یم 

.ما هدرک  ّدس  ار  وت  ياشامت 

رد ار  نیمز  رـساترس  زبس ، ياهرادـنپ  ییاشگ ، یم  هک  مشچ  دـنوش و  یم  شوماـخ  اـه  ناـشف  شتآ  یـشک ، یم  هک  سفن  مناد ، یم 
.دشک یم  شوغآ 

! ایب

ینارماک دمحم  / هدرتسگ باتفآ 

! ییآ یم 

هخاش اب  ناگدـنرپ ، مامت  شوماخ و  اه  سوناف  مامت  دـنوش و  یم  هدوشگ  ادـص  یب  اه  هرجنپ  مامت  ییآ و  یم  ریگارف  حبـص  کی  رد 
.يرارق یب  زاوآ  دنهد و  رس  ینابرهم  شورس  ات  دنیآ  یم  رد  زاورپ  هب  اه  توغاط  رات  هریت و  نامسآ  رد  راقنم ، رب  نوتیز  ياه 

یم وت  ناتـسآ  هب  مشچ  دـنیاپ و  یم  ار  وت  ياـه  ماـگ  تارذ ، دوش و  یم  هدرتسگ  راـهب ، هک  تسوت  يوس  تمـس و  زا  ییآ و  یم  وت 
.دنیاس

.دوش قحلم  وت  هب  ات  دنک ، یم  ربص  تیمیمص  مامت  ییآ و  یم  وت 

ریگارف ياـه  مشچ  راـمیب  ار  دیـشروخ  اـه و  يدـیماان  هطقن  نیرخآ  زا  ینک ، یم  عولط  هدرپ ! یب  روـضح  يا  هدرتـسگ و  باـتفآ  يا 
.ینک یم  شیوخ 
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.درک یهاوخ  عولط  رخآ  هظحل  تسرد 

.درک یهاوخ  عولط  ربونص  دادتما  رد 

.دنوش یم  تمالک  هدنُرب  شنیب  هدنفوت و  ناهرب  میلست  اه ، لقع  مامت  ییآ و  یم  وت 

ار دوخ  دنک  یم  میلست  وت  تسد  هب  نونج 

ار دوخ  دنک  یم  میمرت  وت  مخز  بآ  وچ 

.ینک یم  شیوخ  ياه  ماگ  ِمار  ار  رظن  يادنلب  ییآ و  یم  وت 

.دندنویپب وت  هاگن  ینیریش  هب  ات  دنتفا  یم  هار  هب  وت ، تمس  هب  اه  هثداح  يوس  راهچ  زا  نیریش ، ياهوزرآ  مامت  ییآ و  یم  وت 

درک یهاوخ  دنق  قرغ  ارم  خلت  نابل 

درک یهاوخ  دنلب  ار  دوخ  رخآ  ماگ  وت 

يا داتـسیا ، دـهاوخ  تکرح  ره  تشپ  رد  هک  تسوت  هدارا  طـقف  ینک و  یم  ینامـسآ  نهک  مظن  ار  یناـهج  نیون  مظن  ییآ و  یم  وت 
! یهلا هدارا  رهظم 

ایند دوش  یم  میظنت  وت  مشچ  يور  هب 

ایند دوش  یم  میسرت  هرجنپ  نایم 

خیرات ضبن  نیرت  هدروخ  هرگ  نیا  هعیـش ، دوش و  یم  میظنت  وت  ناوربا  نازیم  اب  زیچ  همه  دیآ و  یم  وت  اب  تلادع  مامت  ییآ و  یم  وت 
.درک دهاوخ  هبرجت  ار  باتفآ  وت  نامشچ  هب  ور  راگزور ، و 

درک دهاوخ  رابغ  درگ و  وت  راقفلاوذ  و 

درک دهاوخ  رارقرب  يولع  تموکح 

! الوم دوش ، یم  ریگارف  وت  تلادع 

الوم دوش  یم  ریزارس  هعیش  ضغب  وچ 

.دتفا یم  نایرج  هب  وت  يوس  تمس و  هب  اه  ناشفشتآ  مامت  زا  لُگ ، ياه  هزادگ  ییآ و  یم  وت 

يراذگب تسد  هک  ناتسمز  ياجکره  هب 
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يراج دوش  یم  دور  دهد و  یم  هفوکش 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8
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 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 187 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

